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Tisztelt Olvasók!
Kedves Obsitosok!
első kézből értesülhetnek a bajtársi
szervezetek tevékenységeiről, a honvédelmi tárca, a Magyar Honvédség
eseményeiről, az Obsitos Program
eredményeiről.
Ismeretes: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program az elmúlt évtizedek legátfogóbb honvédségi fejlesztési programja, amelynek részeként a hadsereg minden részletében megújul. A program középpontjába az embert, a katonát helyeztük,
így az egyik legfontosabb eleme az az
átfogó honvédelmi életpályamodell,
amely a honvédelmi neveléstől és toborzástól kezdve a kiszámítható és
„Vitézek, mi lehet ez széles föld felett lehetőségekkel teli katonai karrieren
szebb dolog az végeknél?” – tette fel a keresztül az aktív szolgálat utáni időkérdést csaknem ötszáz évvel ezelőtt kig gondoskodik a honvédség tagjaiBalassi Bálint. Ugyan mi lehet szebb ról, a katonákról.
dolog a haza elhivatott szolgálatánál? –
Miért fontos ez számunkra? Mert
tehetnénk fel ma a kérdést, amelyre kötelességünknek érezzük, hogy a haleginkább Önök, nyugállományú ka- záért végzett áldozatos munkájukat az
tonák és honvédségi nyugdíjasok tud- aktív szolgálatuk befejeztével is elismernak hiteles választ adni, mindenek- jük, és azért, mert tudásuk és tapasztaelőtt a hátuk mögött hagyott aktív latuk egyedülálló erőforrás számunkra.
évek tapasztalatával.
Önök egy olyan nemzedékhez tartozRégen obsitosnak nevezték azokat, nak, amelynek feladata és ezzel együtt
akik aktív szolgálati idejüket letöltve
megkapták elbocsátólevelüket. Önök
is rendelkeznek ezzel a szimbolikus
elbocsátólevéllel, és immár megérdemelt pihenőjüket töltik, de mi szeretnénk, ha úgy éreznék, továbbra is
tagjai a Magyar Honvédség nagy családjának. Megtették, amire aktív katonai szolgálatukban esküt tettek, ezért
joggal várhatják el, hogy a honvédelmi
életpályamodell se záruljon le nyugállományba vonulásukkal. Magyarország Kormánya és a Honvédelmi
Minisztérium idősügyi politikájának
köszönhetően azon dolgozunk, hogy
fogjuk a kezüket, és a most induló Obsitos Program kedvező változásainak
részesei legyenek. A kezükben tartott Obsitos magazinnal az a célunk,
hogy olyan fórumot teremtsünk, ahol
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felelőssége is, hogy a fiataloknak továbbadják azokat a nagyszerű katonai
értékeket, amelyek szerint Önök éltek
és szolgálták hazájukat. Jelenleg száznál több, honvédségi nyugállományúakat tömörítő szervezet, bajtársi klub
működik az országban. Rendezvényeik
által népszerűsítik a Magyar Honvédséget, elősegítik a katonai hagyományok
ápolását, a honvédség társadalmi elfogadottságát. Önök hidat építenek a generációk közé, amelyért itt is kifejezem
köszönetemet.
Kedves Obsitosok!
Örömmel vesszük javaslataikat, szakmai véleményüket. Legyenek részesei a most épülő korszerű, modern és
ütőképes Magyar Honvédség megteremtésének. E közös munkához kívánok Önöknek erőt, egészséget, bajtársias együttműködést, az Obsitos
olvasásához kellemes időtöltést!
Bajtársi üdvözlettel:
Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
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„az élettapasztalatot
Nem szabad
veszni hagyni!”
„…kötelességünk figyelni azokra is,
akik esküjükhöz méltón, tisztességgel és becsülettel leszolgálták a maguk éveit, de már nem aktívak. Így
válik teljessé az életpálya. A honvédség egy nagy család, és fontos,
hogy mindenki érezze ezt…”

Felívelő pályán
„Az elmúlt évtizedekben nem
volt példa hasonló, a honvédség
minden területét érintő modernizációra. A folyamat eredményeként a Magyar Honvédség a
térség meghatározó haderejévé
válhat, tovább erősítve hazánk
biztonságát, Európa közös védelmét és a NATO-t.”

TARTALOM
3 Tisztelt Olvasók! Kedves Obsitosok!
5 A fiatalság mércéje nem az életkor
6 „Az élettapasztalatot nem
szabad veszni hagyni!”
8 Felívelő pályán
12 A nemzet tragédiája
14 Egy vírus, amely megváltoztatja
a világot?

17 Együttműködési megállapodások
18 Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetsége (BEOSZ)
20 Honvédségi Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetsége (HOKOSZ)
22 Honvédszakszervezet (Hosz)
24 Magyar Tartalékosok Szövetsége
(MATASZ)
26 Megkezdődtek a miniszteri
tájékoztatók

Egy vírus, amely
megváltoztatja a világot?
„A kijárási korlátozás új feladatot jelentett az önkormányzatoknak, a családoknak, a HM szociális intézményeinek és a civil szervezetek ügyvezetésének.
Gondoskodni kellett az egyedülállókról, a magukat
önállóan ellátni képtelen családtagokról egy korlátozott beszerzési lehetőségeket biztosító környezetben. Most volt csak igazán szükség a szolidaritásra,
az empátiára!”

Megkezdődtek a miniszteri tájékoztatók
„Az anyagi és erkölcsi megbecsülés
lehetőségeit szolgálják az új Obsitos
és a Veterán Programok. A miniszter
hangsúlyozta, hogy az Obsitos Programba minden, a honvédelmi tárca gondoskodási körébe tartozó személyt bele fog tartozni! Fontos, hogy
a minisztérium vezetése a továbbiakban is érezze a nyugállományúak támogatását. Jó lenne, ha az utcán ismét láthatnánk egyenruhás magyar
katonát, magyar tisztet!”
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A fiatalság mércéje nem az életkor
Idősen is élhetünk az álmainknak

„Aki fiatal, nem hiszi el, hogy valaha is
öreg lesz” – mondta John Steinbeck,
amerikai író. Szavai tökéletesen ös�szefoglalják azt, ahogyan az emberek,
különösen a mai kor embere viszonyul az időskorhoz. A fiatalok hajlamosak figyelmen kívül hagyni azt a
tényt, hogy egyszer megöregszenek.
Igyekeznek távol tartani a gondolatot
magunktól, hogy lehetnek elesettek,
segítségre szorulók.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október elsejét az idősek világnapjává, azzal a céllal, hogy felhívja
a figyelmet a méltóságteljes időskorra. Napjainkban mintegy 600 millió
hatvan év feletti ember él a világon,
számuk 2025-re akár megkétszereződhet. Magyarország lakosságának
körülbelül ötöde hatvan év feletti és
ez az arány várhatóan tovább emelkedik. Nemcsak az emelkedő számok, de a modern társadalmakban
eluralkodó, idősekkel kapcsolatos attitűdök is arra intenek: az időskorúakkal foglalkozni kell.
Egy adott társadalom milyenségét
jól illusztrálja, hogy miként foglalkozik időseivel, mekkora erkölcsi, anyagi megbecsültségben élhetnek azok,
akik nélkül az ifjabb generáció nem
létezhetne. A nyugati országok előrébb sorolják a fiatalabbakat, mond2020/1.

ván, bennük van a jövő, viszont nem
szabad elfelejteni: az idősebb korosztálynak köszönhető, hogy élhet a fiatalabb.
A mai hatvanas, hetvenes és még
idősebb korú emberek egy olyan társadalomban nőttek fel, ahol az idősek
megítélése pozitívabb volt, az idősek
rendelkeztek tudással, tapasztalattal,
sok esetben anyagi javakkal. Azokban a családokban több generáció
élt együtt és az emberi kapcsolatok
mélyebbek, tartalmasabbak voltak.
Nekünk ezen örökség mentén arra
kell törekednünk, hogy az idősebbek
egy végigdolgozott élet után nyugodt
időskort mondhassanak magukénak.
E tekintetben bőven van még tennivalója mindannyiunknak. De megéri,
hiszen az idősebb ember nagyon sok
mindent adhat a fiatalnak! Átadhatja
élettapasztalatát, bölcsességét, átadhat egy másfajta látásmódot, megoldási vagy éppen túlélési stratégiákat.
Az idősebbek a kapcsolódási pont a
múlthoz, a gyökerekhez.
Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a
fiataloktól is sokat tanulhatunk. A digitális világot a fiatalok ismerik jobban, ahogy praktikus tudásuk van a
21. század mindennapjaihoz, hiszen
ebbe születtek bele. Arra kell törekednünk tehát, hogy a generációk
egymás kezét fogva, egymást tisztelve, egymást építve éljenek együtt.
A Magyar Honvédség látókörében több mint negyvenezer nyugállományú katona, egykori honvédségi
alkalmazott van. Kötelességünk a róluk való gondoskodás, hiszen hazájuk és a magyar emberek védelmére tettek esküt. Erről szólnak azok a
már megvalósult és tervezett programok, amelyekkel még szorosabb
köteléket igyekszünk fűzni a nyugállományú és az aktív katonák közé, segítve és támogatva mindennapjaikat.
Ugyanakkor a honvédelem ügyének
előmozdításában fontos szerepe van

az idősebbeknek: a nyugállományú
katonák példájukkal, beszélgetéssel,
biztatással segíthetik a fiatalok katonai pályaorientációját!
Idősekről beszélünk, de az életkori kategorizáláson túl valójában
ki is az idős? Vannak olyan fiatal
emberek, akik megfáradtak, motiválatlanok, kedvetlenek, és vannak
életkoruk szerint idősek, akik beengedik az élményeket az életükbe
és – Horatius szavaival élve – igyekeznek megragadni minden napot,
megtalálják minden egyes napjuknak az értelmét.
Az emberek többsége idősödve is
szeretne aktív maradni. Ehhez természetesen nemcsak elhatározás, hanem objektív tényezők is szükségesek.
Magyarország Kormánya a Honvédelmi Minisztériummal együtt azon dolgozik, hogy mindez meglegyen, és
ehhez rendelkezésre áll a gazdasági,
társadalmi és politikai akarat is.
Végezetül hadd idézzem Albert
Schweitzer, Nobel-díjas orvos szavait, aki időskorában is hittel, szenvedéllyel végezte segítő, humanitárius
tevékenységét a messzi Afrikában:
„A fiatalság mércéje nem az életkor,
hanem a szellem és a lélek állapota:
az akarat és képzelőerő, az érzelmek
intenzitása, a jókedv és a kalandvágy
győzelme a lustaságon.”
Kívánom Önöknek, honvédségi nyugdíjasoknak, hogy sokáig legyenek birtokában az akaratnak, képzelőerőnek,
jókedvnek és kalandvágynak.
Nyugdíjas éveik teljenek egészségben, boldogságban!

Szabó István
HM honvédelmi államtitkár
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„az élettapasztalatot
Nem szabad veszni hagyni!”
Nem engedi el a korábbi bajtársak kezét a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség – szögezte le lapunknak
adott interjújában dr. Ruszin Romulusz. A tárca humánpolitikáért felelős helyettes államtitkárát az Obsitos Programról és arról kérdeztük, mi módon támaszkodhat az előző
katonagenerációk tudására, tapasztalataira a Honvédelmi
és Haderőfejlesztési Program révén megújuló haderő.

„A honvédség egy nagy család, és fontos, hogy mindenki érezze ezt”

Benkő Tibor honvédelmi miniszter ezekben a hetekben nyugállományú katonák előtt tart előadásokat szerte az országban. Miért
érezte fontosnak a tárca, hogy külön is megszólítsa az idősebb generációt?
Amikor a Honvédelmi Minisztérium
és a Magyar Honvédség humánstratégiájáról beszélünk, nem tehetjük
meg, hogy csak az aktív állományúakkal foglalkozunk. Természetesen az
utóbbiak hajtják végre a feladatokat:
őket hívjuk először a határra, mentesíteni, a korridor-feladatba. De mindig
elmondjuk: katonának lenni, a honvédség keretein belül szolgálni nem
munka, hanem hivatás és életpálya.
Az elmúlt években elkezdtünk sokkal nagyobb figyelmet fordítani a fia
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talokra, hogy értsék a honvédelem
fontosságát, még akkor is, ha nem
egyenruhában képzelik el a jövőjüket.
És emellett természetesen kötelességünk figyelni azokra is, akik esküjükhöz méltón, tisztességgel és becsülettel leszolgálták a maguk éveit, de már
nem aktívak. Így válik teljessé az életpálya. A honvédség egy nagy család,
és fontos, hogy mindenki érezze ezt,
amíg – ahogy mondani szoktuk – utoljára el nem fújják a Takarodót.
Melyek az előadássorozat eddigi ta
pasztalatai?
Rendkívül pozitív visszajelzéseket
kapunk. Úgy gondolom, az obsitosok örülnek, hogy figyelünk rájuk, és
persze annak is, hogy a mai parancsnokok számára nem nyűg, hanem

példakép az egyenruhának húsz-harminc-negyven évet szentelő generáció. Emellett arról sem feledkezhetünk meg, hogy régóta nem látott
fejlesztési hullám indult a honvédségben, és az obsitosok rengeteg tapasztalattal rendelkeznek: nekünk is meg
kell őket hallgatni, mert számtalan
hasznos tanáccsal segíthetnek bennünket. Úgy gondolom, a kétoldalú
kommunikáció mindenki előnyére
válik. Minden téren sokkal hatékonyabbak tudunk lenni, ha találkozik a
múlt, a jelen és a jövő is. Az állomány
megtartása éppúgy eredményesebb
lesz, mint a toborzás.
A Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Program kapcsán milyen észrevételekre számítanak az idősebb nemzedékektől?
A technika megváltozott, vannak generációs különbségek is, de van, ami
állandó. Jelenleg új eszközöket, fegyvereket rendszeresítünk. Történt ilyen
a múltban is, legyen szó harckocsikról,
gyalogsági harcjárművekről, légvédelmi rakétákról: ha nem is egyszerre,
de külön-külön a jelenlegi obsitosok
is átéltek hasonló fejlesztéseket, vagyis rendszerszemléletű megközelítésben is rendelkeznek tapasztalatokkal.
Mindenképpen szeretnénk meghallgatni, milyen kihívásokkal szembesültek a maguk idejében, mert biztosan
tudnak olyat mondani, amit érdemes
lesz még egyszer megfontolnunk az
általuk felvetett szempontok alapján.
Az obsitosaink pedig eközben pontos
képet kapnak, mi történik a régi munkahelyükön, ami az életük része volt,
hiszen tudni szeretnék, mi vár rájuk,
amikor ismét találkoznak a régi szolgálati helyen az egykori surranótársakkal. Ma már persze nem úgy néz
ki a laktanya, mint akkoriban, más a
kiképzési rendszer is, de érdeklődnek,
és van véleményük is. Vagyis nem
I. évfolyam 1. szám
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szabad veszni hagyni az élettapasztalatot. Úgy gondolom, eleve az „obsitos” szónak is más hangulata van,
mint ha azt mondjuk valakire, hogy
„nyugállományú” vagy „nyugdíjas”
– ez is a megújítás egyik jele lehet.
Ha nekem valaki nyugállományú őrnagyként mu
tatkozik be, számomra
ő attól még őrnagy – csak éppen már
nem aktív. Ráadásul mindenképpen
szélesebb bázisban gondolkodunk:
ugyanúgy a honvédségi nagycsaládhoz tartoznak azok is, akik évtizedeket
szolgáltak le a haderő kötelékében,
csak éppen nem viseltek hozzá egyenruhát. A korábbi köztisztviselőkről és
közalkalmazottakról, a jelenlegi honvédelmi alkalmazottakról beszélek.
Melyek a tervezett Obsitos Program
főbb sarokpontjai?
A lényeg a sokkal nagyobb figyelem. Igyekszünk a régi, nyugállományúnak nevezett állománykategóriát
a törvénybe is visszahelyezni, hogy a
jogállás is meglegyen. Emellett pedig
távlati célunk, hogy az obsitosaink is
a lehető legnagyobb mértékben részesüljenek mindazon kedvezményekből, amelyekkel az aktív állomány élhet. Ha például egy országos
cég kedvezményt biztosít a katonáknak sportruházati cikkekre, élelmiszerre, gyógyszerre, azt szeretnénk
kiterjeszteni az obsitosokra is. E téren folyamatosak az egyeztetések a
gazdasági szereplőkkel. Előrehaladott állapotban vannak a tárgyalások az OTP Bankkal a nyugállományú
katonák számára biztosítandó, igen
kedvező számlavezetési feltételekkel járó munkáltatói kedvezménycsomagok bevezetéséről. De például hazai autóforgalmazókkal is vizsgáljuk
a különböző együttműködési lehetőségeket. Szeretnénk, ha minden cég
büszke lenne rá, hogy valamilyen formában támogatja a magyar katonákat. De a tárca és a honvédség által
nyújtott segítség terén is a lehető legszélesebbre szeretnénk nyitni a kört.
Például az egyes helyőrségekben is
számtalan kedvezményt élvezhetnek a katonák – jó lenne, ha mindez az obsitos állományra is kiterjedne. Emellett igyekszünk gondoskodni
a veteránokról is, ennek érdekében
szintén új program indul. A cél, hogy
a hadműveleti területen, tűzharcban
2020/1.

OBSITOS
Vásárlási kedvezményt
biztosító vállalkozások:
Hervis Sportés Divatkereskedelmi Kft.
15% kedvezmény valamennyi termékre
Danubius Hotels Zrt.
15% kedvezmény
Magyar Autóklub
kedvezményes belépési lehetőség
STAVMAT
Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
választott terméktől függően 5–10%
kedvezmény
HARMÓNIA 99 Bt.
az egyösszegű vásárlás értékétől függően 3–12% kedvezmény
Praktiker Kft.
minden hónap 2. hétvégéjéhez igazítva, csütörtöktől vasárnapig 10% kedvezmény valamennyi termékre
Líra Könyv Zrt.
7% kedvezmény
VK-Pharma Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (Kulcspatika)
5% kedvezmény a patikában megvásárolható minden egyéb termékre
(étrendkiegészítők, kozmetikumok) és
a TB-támogatással nem rendelhető
gyógyszerekre
Mentavill Kft.
20% kedvezmény
IS Sport Bt. (Intersport)
15% kiskereskedelmi kedvezmény,
20–25% kedvezmény a „honvédelmi
napokon”
J.PRESS Kft.
15% kedvezmény valamennyi termékre

kiemelkedően teljesítő katonatársainkat – a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatár elérése után – megillesse
a veterán cím, és még több kedvezményben részesülhessenek. Emellett
célunk elmélyíteni a kapcsolatot a kadétprogrammal és a tartalékos rendszer továbbfejlesztésével is. Vagyis,
ha az obsitosok szeretnének ebben
önkéntes alapon részt venni, szinte folyamatos elfoglaltságot biztosítanánk nekik. Így abban a miliőben
élhetik az életüket, mint a megelőző
évtizedekben.
Miként lehet bevonni az obsitosokat
a fiatalok képzésébe, a honvédelmi
nevelésbe?
A nyugdíjasszervezetek, bajtársi egye
sületek, illetve a MATASZ is nagy segítségünkre van mindebben. Az aktívak
számára a mindennapokban sokszor

nehezebb átadni a tudásukat, így
számtalan rendezvényen jelen vannak az idősödő kollégák is: mesélnek,
oktatnak, megmutatják, hogyan kell
lőni, leküzdeni az akadálypályát. Élményeken keresztül tanítanak, a fiatalok
szinte észre sem veszik közben, hogy
gyarapszik a tudásuk. Hiszek benne:
nemcsak a Magyar Honvédség és a
honvédelem ügye, de a magyar társadalom és Magyarország is erősödik,
ha nemzeti ünnepeinken együtt ünnepelnek a fiatalok és az idősek, netán közösen gondozzák a hadisírokat.
A tartalékos rendszer létrehozása
idején sarkalatos pont volt a szolgálati járadékosok kérdése. Mi várható ezen a fronton?
Ez a létszám „konzervált”, tehát nem
emelkedik: aki eléri az öregségi nyugdíjkorhatárt, más kategóriába kerül
a járadékos rendszerből, és ugyanúgy kell róla gondoskodni, mint a többi nyugállományú katonáról. A szolgálati idő predesztinálja, hogy ezek
a katonák is a honvédség családjába
tartoznak. Sokan lettek kényszernyugdíjasok, de vállaták az önkéntes tartalékos szolgálatot, tovább szolgálva a
hazájukat. Remélem, jövőre a szabályozás útján lehetővé válik, amit szeretnénk elérni, és a tartalékos rendszerben is abban a rendfokozatban
foglalkoztathatjuk majd őket, mint
aktív korukban.
Tud-e segíteni – akár tájékoztatással, akár egyéb módokon – a tárca és
a honvédség a járványhelyzetben a
leginkább veszélyeztetett, idősebb
generációnak?
Például a jelen kiadványt is megemlíthetem. Az obsitosok generációja
még szívesen veszi kézbe az újságokat, nem csak az interneten tájékozódik. Így e magazinban is találhatnak információs oldalt a pandémiás
helyzet kezeléséről. De természetesen rendelkezésre áll a hivatalos csatorna is, amelyen át obsitosaink el
tudják érni a gondozásra kijelölt katonai szervezetet, amennyiben bármilyen konkrét problémájuk támad.
Minden körülmények között számíthatnak ránk.
Draveczki-Ury Ádám
Fotó: Tischler Zoltán
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Felívelő pályán
A 2017-ben megkezdett Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Program elsődleges célja egy korszerű eszközökkel felszerelt, a kor biztonsági kihívásaira megfelelő válaszokat
adó haderő létrehozása. Az elmúlt évtizedekben nem volt
példa hasonló, a honvédség minden területét érintő modernizációra. A folyamat eredményeként a Magyar Honvédség a térség meghatározó haderejévé válhat, tovább
erősítve hazánk biztonságát, Európa közös védelmét és a
NATO-t.

A honvédelmi rendszer legfontosabb
elemeként a fejlesztések középpontjában az ember, a katona áll. Lényeges cél, hogy a hazát hivatásszerűen szolgálók anyagilag és erkölcsileg
egya
ránt el legyenek ismerve, számukra biztos megélhetést és kiszámítható jövőképet nyújtsanak. Emellett természetesen kiemelt figyelmet

Az A319-esekkel megújult a légi szállítóképesség

A leendő pilóták felkészítését szolgáló Zlin típusú kiképző repülőgép
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A H145M-ből összesen húszat vásárolt hazánk
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gazdagodott a mai kor színvonalának
megfelelő technikával: Kecskemétre
érkezett két modern Airbus A319-es
repülőgép. A légi szállítóképesség
megújítását célzó beszerzést mindenekelőtt a missziókban szolgáló
katonák ki- és hazautaztatása indokolta, de fontos szempont volt, hogy
bármilyen váratlan esemény (például természeti katasztrófa) esetén a
magyar állampolgárokat haza tudják
hozni, mi több, a szükséges orvosi
szakellátásukat – a modulárisan beépíthető egészségügyi felszerelések
révén – akár már a gép fedélzetén
megkezdhessék.
A Magyar Honvédség alakulatai
2018 tavaszától több lépcsőben új Rába

Polaris MRZR 4 típusú ultrakönnyű taktikai jármű

kap az egyéni felszerelés, a ruházat, a
fegyverzet és a haditechnikai eszközök modernizációja, cseréje, beszer
zése. Utóbbit illetően – már csak a
terjedelmi határok miatt is – szinte
lehetetlen minden egyes tételt felsorolni, a jelentősebbek zömét azonban igyekszünk bemutatni.
Ezen a téren az első látványosabb
mozzanatra 2017 nyarán került sor,
amikor landoltak a szolnoki bázison
a Jak–52-eseket felváltó Zlin típusú kiképző repülőgépek, melyek a leendő
pilóták felkészítése mellett kis magasságú vizuális felderítőrepülésre,
megfigyelésre, futárfeladatokra, továbbá egy-két utas, illetve kis méretű
küldemény szállítására is alkalmasak.
2018 februárjában ismét a légierő

A Suzuki Vitarák váltották a honvédség elöregedett személyautóit

A haderő új tehergépjárműveit a Rába gyártotta

2020/1.

9

Aktualitások

OBSITOS

Carl Gustaf M4 típusú, vállról indítható rakétahajtású gránátvető

teherautókkal és korszerű Suzuki Vitara gépjárművekkel gazdagodtak;
ezek a beszerzések a hazai ipart, illetve hadiipart is erősítették, ami szintén a modernizációs program egyik
kiemelt célja. Ugyancsak ekkor vette használatba az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű
Dandár is az amerikai gyártmányú,
Polaris MRZR 4 típusú ultrakönnyű
taktikai járműveket, amelyek – méretükből és egy tonna alatti tömegükből adódóan – mind belső, mind külső függesztett teherként szállíthatók
légi úton, s akár ejtőernyővel is kijuttathatók a műveleti területre.
2018. június 29-én született döntés
a Magyar Honvédség helikopterképességének modernizálása ügyében:
húsz Airbus Helicopters H145M
könnyű-, többfeladatú forgószárnyas
vásárlásáról írtak alá szándéknyilatkozatot. Az első két példány 2019.
november 18-án érkezett meg Szolnokra. A helikopterállomány vonatkozásában ezzel a típussal többgenerációs ugrást hajtott végre a honvédség.
A H145M-en gyakorlatilag mindent
számítógép vezérel, az USB- és Ethernet-csatlakozók révén pedig további
számítástechnikai eszközök vagy más
digitális berendezések kapcsolhatók a
légi járműhöz. Ily módon történik például a navigációs adatbázis 28 naponkénti frissítése is, ami elengedhetet-
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len a biztonságos repüléshez. A gép
korszerű műszerezettsége, kialakítása
és fedélzeti számítógépes rendszerei
lehetővé teszik az egypilótás üzemet
is; ez a képesség a jövőben például a
kutató-mentő szolgálatnál végzett repülések alkalmával hasznosítható.
Ugyancsak 2018 nyarán álltak had
rendbe az első Mercedes Sprinter
mentőautók. A finn Profile Vehicles Oy
magyarországi fióktelepének kistarcsai üzemében kifejezetten a Magyar
Honvédség igényeinek megfelelően „összerakott” járművek klasszikus
mattzöld színűek, összkerékhajtásúak,
a kocsik elejére négy tonna teherbírású csörlőt is szereltek, a betegtérbe
pedig (a szükséges kisebb változtatásokkal) az Országos Mentőszolgálatnál jól bevált eszközöket, berendezéseket építettek be. A hazai gyártás
egyben a szervizelést is leegyszerűsíti,
hiszen egy-egy komolyabb javításhoz
nem kell több száz kilométerre, külföldre küldeni az autókat.
2018 decemberével indult a kézi lőfegyverek cseréjének programja
is: a cseh licenc alapján Magyarországon gyártott P–07-es és P–09-es pisztolyokból, BREN 2 gépkarabélyokból,
illetve SCORPION EVO 3 géppisztolyokból elsőként a katonai rendészek
részesültek.
A gépkarabély alkatrészeinek közel
hatvan százaléka nagy szilárdságú

polimer anyagból készül, ami jelentős
súlycsökkenést eredményezett: a típus közel egy kilogrammal könnyebb
az AK–63-nál. A NATO-ban alkalmazott sínrendszerre (Picatinny) különböző eszközöket – optikákat, hőkamerát, éjjellátó készüléket, lézeres
célmegjelölőt, kiegészítő mellső markolatot és 40×46 milliméteres gránátvetőt – lehet rögzíteni, így a fegyver
számos feladat végrehajtására optimalizálható. Válltámasza kihajtott állapotban (a katonák testfelépítéséhez igazítva) három hosszpozícióban
rögzíthető, behajtva pedig például az
ejtőernyős ugrások során is előnyös
„viselet”. A kezelőszervei alapból kétoldaliak, míg egyes alkatrészei átszerelhetők a fegyver bal oldalára. A típus legnagyobb pozitívuma talán az,
hogy a NATO-kompatibilitás követelményeinek megfelelő 5,56×45 milliméteres űrméretről – pár csavar
és alkatrész kicserélésével – nagyon
gyorsan és egyszerűen átalakítható a
jelenleg rendszeresített 7,62×39 milliméteres űrméretre.
A SCORPION 9×19 milliméteres
pisztolylőszerrel üzemel, sorozatlövésre is átállítható. Célzott lövés leadása – optikai irányzékkal – akár 100
méter távolságba is lehetséges ezzel
a fegyverrel. Kis méretére, nagy hatóerejére és találati pontosságára tekintettel valószínűleg az épületharcokban lesz meghatározó szerepe.
A tulajdonságai alapján ugyanakkor
kiválóan alkalmas például harcjárművezetők és pilóták elsődleges fegy
verének is.
A nagy szilárdságú polimer tokos,
9×19 milliméter űrméretű CZ P–09
és a „kistestvérének” tekinthető, rövidebb szánja és csöve miatt jobban
rejthető CZ P–07 pisztoly előnyei közé a kicsi hátrarúgás, a kényelmes és
stabil fogást biztosító markolat, az
átszerelhető alkatrészeknek köszönhető „kétkezessé” alakíthatóság, valamint a markolatpanelek cserélhetősége sorolható.
2018 utolsó hónapjában további két nagy volumenű haditechnikai
fejlesztésről született megállapodás:
december 14-én tizenhat új, Airbus
Helicopters H225M típusú többcélú, közepes szállítóhelikopter vásárlásáról írt alá szerződést a Honvédelmi Minisztérium a gyártó cég
I. évfolyam 1. szám
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vezetőivel. A forgószárnyasok váltják
majd a Mi–8-asokat és Mi–17-eseket,
melyek 2024–2025-re kirepülik üzem
idejüket. Addigra itt lesznek az új helikopterek, és a pilótáikat is kiképzik.
A H225-ösök katasztrófahelyzetben,
árvízi mentésnél, tűzoltásnál is bevethetők.
Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb hazai szárazföldi haditechnikai beszerzését rögzítő szerződést
2018. december 19-én látták el kézjegyükkel a honvédelmi tárca és a
Krauss-Maffei Wegmann vállalatcsoport képviselői. A dokumentum
értelmében negyvennégy, a 21. szá-

OBSITOS
zadi hadviselés követelményeinek
megfelelő – az Afganisztánban szerzett tapasztalatok felhasználásával
készült – új Leopard 2A7+ nehézharckocsival, huszonnégy PzH 2000
önjáró löveggel, valamint az ezekhez tartozó kiegészítő eszközökkel
(WiSENT 2 típusú, műszaki mentőként is alkalmazható speciális, többcélú, lánctalpas, illetve LEGUAN hídvető) és szolgáltatásokkal gyarapodik
a Magyar Honvédség. A Leopard 2A7+
első példányai 2023-ban érkeznek,
addig az átmenetet a típus A4-es változata jelenti, melyből – kiképzési célokra – tizenkettőt lízingelünk.

A cseh licenc alapján gyártott BREN 2 gépkarabély

Elsőként a katonai rendészek kaptak a SCORPION géppisztolyból

2020/1.

CZ P–09 pisztoly

A Magyar Honvédség a szovjet RPG–
7 kézi páncéltörő gránátvetőt a svéd
Carl Gustaf M4 típusú, vállról indítható rakétahajtású gránátvetőkkel váltja
ki. A huzagolt csővel készült, 6,6 kilogramm tömegű fegyver felhasználóinak dolgát – az állítható markolat és
válltámasz mellett – ennél a fegyvernél is Picatinny sínek könnyítik meg,
amelyekre a feladatnak megfelelő
célzórendszerek, lézeres céltávmérő,
maradékfény-erősítő, infravörös- vagy
videokamerák is felszerelhetők. Az M4eseket alapvetően kétfős csapat kezeli, de szükség esetén egyetlen lövészkatona is működtetheti – igaz, ekkor a
tűzgyorsaság csökken és az extra gránátokat is neki kell cipelnie. A lőszerek
tekintetében rendkívül széles a választék: a kumulatív és repesz-romboló
gránát mellett termobarikus, megnövelt repeszhatású (kartács), füstvető,
világító, rakéta póthajtású repesz-romboló és kettős (tandem) robbanófejjel
ellátott kumulatív gránátból is válogathat a megrendelő.
A honvédség nem rendelkezik lánc
talpas gyalogsági harcjárművekkel a
BMP–1 másfél évtizeddel ezelőtti kivonása óta. Ezt a hiányt kívánja pótolni a 2020 szeptemberében bejelentett legújabb és az egyik legnagyobb
volumenű beszerzés, melynek keretében kétszáztizennyolc Rheinmetall
Lynx KF41-et kap a haderő. Az eszközök túlnyomó többségét – 172 darabot – egy vegyesvállalat keretei között
Magyarországon létesülő üzemben
állítják majd elő. Az első negyvenhat
Lynx Németországban fog készülni;
a folyamat egyúttal a hazai gyár magyar szakembereinek teljes körű felkészítését is szolgálja.
Feith László
Fotó: a HM Zrínyi Nonprofit Kft.
archívuma
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A nemzet tragédiája
Az ország területének kétharmada, illetve nagyságrendileg tizenegymillió lakos,
beleértve mintegy hárommillió magyar anyanyelvű
embert. Ez a veszteség érte
hazánkat az 1920. június
4-én aláírt trianoni békediktátum eredményeként.
A trianoni szerződés az első világháborút lezáró versailles-i békerendszer részeként született meg; ez
utóbbi kidolgozását 1919. január
18-án kezdték meg a Párizs környéki kastélyokban a győztes hatalmak.
A tárgyalásokon a vesztes államok
képviselői is részt vehettek, de tényleges beleszólásuk nem volt az események menetébe.
Hazánk 1919 végén kapott meghívót a konferenciára, a küldöttség
1920. január 6-án érkezett meg a
francia fővárosba. Az Apponyi Albert
vezette delegáció január 15-én vehette át a szerződés tervezetét. A dokumentum 14 részből állt, melyek közül
az első egy új nemzetközi szervezet,
a Nemzetek Szövetsége (közismertebb nevén Népszövetség) alapokmányát tartalmazta, míg a második
rögzítette az új határokat: eszerint
Magyarország területe 93 ezer négyzetkilométerre olvadt az 1918 előtti
282 ezer négyzetkilométerről (Horvátország nélkül), lakóinak száma pedig 7,6 millió lett, szemben a korábbi 18,2 millióval. Mivel az új határok a
győztes nagyhatalmak méltányosabb
elképzelései és a szövetséges, illetve
szövetségesként kezelt utódállamok
(Románia, Csehszlovákia, Szerb–Horvát–Szlovén Királyság) túlzó követelései közötti kompromisszumok
eredményeként alakultak ki, a vezér
eszmeként meghirdetett nemzetiségi
elvet számos esetben alárendelték a
stratégiai, gazdasági és egyéb szempontoknak.
A szerződés harmadik része a
szomszédos országokkal, valamint
más európai államokkal szembeni
magyar kötelezettségeket rögzítette.
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Kimondta például, hogy a Nemzetek
Szövetségének hozzájárulása nélkül Magyarország nem mondhat le
függetlenségéről, vagyis nem egyesülhet Ausztriával. Ugyanez a pas�szus tartalmazta a kisebbségvédelmi előírásokat is. A negyedik rész
az Európán kívüli érdekeltségek újraszabályozásával, az ötödik a hadseregre vonatkozó megkötésekkel,
a hatodik a hadifoglyok és a hadisírok kérdésével, a hetedik a háborús
bűntettekkel, a nyolcadik és a kilencedik a jóvátétellel foglalkozott. Az
utóbbival kapcsolatos paragrafusok
előírták, hogy 1921-től kezdődően
Magyarország harminc esztendőn
át jóvátételt köteles fizetni az általa
okozott háborús károkért. A tervezet további részei különböző gazdasági, közlekedési és egyéb rendelkezéseket tartalmaztak.
Szintén 1920. január 15-én a békekonferencia titkársága megkapta
a magyar véleményt tartalmazó „előzetes jegyzékeket”; ezek általában véve a történelmi Magyarország egységének megőrzése mellett érveltek.
A következő napon Apponyi Albert az
öt vezető hatalom – Franciaország,
Nagy-Britannia, Olaszország, Amerikai Egyesült Államok, Japán – képvi-

selői előtt szóban is kifejthette a magyar álláspontot. A mintegy másfél
órás ülés keretében a veterán politikus franciául és angolul szólt a jelenlévőkhöz, majd röviden olaszul is ös�szefoglalta mondanivalóját, melynek
lényege ugyanaz volt, mint az „előzetes jegyzékeké”: a történelmi Magyarország egységének fenntartása.
Apponyi beszéde után David Lloyd
George emelkedett szólásra. A brit
miniszterelnök – aki a békekonferencia 1919-es tanácskozásai során egyszer-kétszer már hallatta hangját a
Magyarországgal való méltányosabb
bánásmód érdekében – azt kérdezte:
„Ha a szerződésben foglaltak szerint
húzzák meg a határokat, hány magyar fog élni a szomszédos államokban?” Különösképpen az érdekelte,
hogy a magyar etnikum hol található:
a határ mentén, avagy az új országtól
távol, nyelvszigeteket alkotva. Apponyi ekkor átült Lloyd George közelébe, és az asztalára terítette a Teleki
Pál földrajztudós, politikus szerkesztette – azóta híressé vált – „vörös térképet”; ez a békeszerződésben rögzített új határokat is mutatta, miután
azokat az előző este Teleki gondosan
berajzolta. Így pontosan látható volt,
hogy nemcsak távoli nyelvszigetek

A békediktátum ellen országszerte hatalmas tiltakozó megmozdulások szerveződtek
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igazságtalanok, azt alá kell írni, mert
az ennek megtagadásához szükséges gazdasági, diplomáciai és katonai
háttérrel nem rendelkezik Magyarország. Ugyanezt az álláspontot képviselték a mértékadó hazai vezető rétegek is, arról azonban szó sem volt,
hogy a diktátumban foglaltakat őszintén és örök időre el is fogadnák. Annak aláírására ezért olyan személyeket kellett találni, akik készen álltak
politikai pályájuktól búcsút venni, illetve hosszabb időre háttérbe vonulni. Az önfeláldozó szerepre végül
Benárd Ágoston keresztényszocia
lista politikus, népjóléti miniszter és
Drasche-Lázár Alfréd diplomata vállalkozott. A szomorú, mindössze negyedórás eseményre 1920. június
4-én került sor a versailles-i királyi palotát övező hatalmas park Nagy-Trianon nevű kastélyában.

A Teleki Pál által szerkesztett „vörös térkép”

kerülnek majd idegen uralom alá,
hanem igen jelentős számban határ
menti magyarok is.
A delegáció hazaérkezése után a
magyar szakértők újabb jegyzékeket
készítettek és küldtek a békekonferencia Legfelsőbb Tanácsának, amely
azokat 1920. február 25-én vette először napirendjére. Lloyd George, illetve Francesco Nitti olasz miniszterelnök ekkor egyaránt a magyar
észrevételek alapos megfontolását
ajánlotta. A francia miniszterelnök,
Alexandre Millerand azonban a kérdés bármilyen újratárgyalását fölöslegesnek tartotta: álláspontja az volt,
hogy a magyar békeszerződéssel
kapcsolatos minden addigi döntést
változtatás nélkül érvényesnek kell
tekinteni. A Legfelsőbb Tanács március 3-i ülésén Lloyd George ismét
visszatért a magyar határok ügyére.
Pontos statisztikai adatokat citálva
mutatott rá, hogy a békeszerződés
hárommillió magyart tervez idegen
uralom alá helyezni, és ezt „nem lesz
könnyű megvédeni”. Nem lesz béke
Közép-Európában – jövendölte –, „ha
utólag kiderül, hogy Magyarország
igényei jogosak, és hogy egész magyar közösségeket úgy adtak át Csehszlovákiának és Erdélynek (sic!), mint
egy-egy marhacsordát csak azért,
mert a konferencia elutasította a magyar ügy megvitatását”.
2020/1.

A szerződés aláírását követően a magyar küldöttség távozik a Nagy-Trianon palotából

A vitában Nitti ismét Lloyd George
mellé állt, a franciák viszont makacsul ellenezték a brit–olasz javaslatot. Patthelyzet alakult ki, így a felek
a döntés elnapolásában állapodtak
meg, egyúttal az ügyet átadták a külügyminiszterek és a nagykövetek tanácsa számára, amely március 8-án
tűzte napirendre a magyar határok
esetleges megváltoztatásának kérdését.
A diktátum tartalmát tekintve végül mégis a franciák akarata érvényesült, hiszen a hazánknak 1920. május
6-án átadott változat semmiben sem
különbözött a január óta ismert tervezettől. Az okmány átvétele után kevéssel lemondott a magyar delegáció;
tagjai azon a véleményen voltak, hogy
bár a dokumentum kikötései mélyen

A békediktátum rövid életűnek
bizonyult, még húsz évig sem volt
érvényben: 1938 és 1941 között
– német és olasz támogatással – Magyarország négy lépcsőben visszakapta az 1920-ban elveszített területeinek nagyságrendileg egyharmadát
(Horvátországot nem számítva több
mint felét). Ez az állapot sem tartott azonban hosszú ideig: a második világháborút lezáró 1947-es párizsi békeszerződés – egyetlen kisebb
változtatástól eltekintve – a trianoni
határokat állította helyre.
Feith László
Fotó: a HM Zrínyi Nonprofit Kft.
archívuma
(Forrás: a Rubicon történelmi
magazin 2010/4–5. száma)
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Egy vírus, amely
megváltoztatja a világot?
2019. december 31-én
ismeretlen etiológiájú tüdő
gyulladás-járvány kitöréséről számoltak be a kínai
egészségügyi hatóságok az
Egészségügyi Világszervezetnek (WHO). Elsősorban
a tenger gyümölcseit és élő
állatokat is értékesítő nagybani Huanan-piac árusaival
kapcsolták össze a megbetegedéseket.
A vírusos fertőzést okozó járvány
kitörése Vuhan városában történt,
amelynek központi pályaudvarán keresztül zajlik a kínai belföldi szállítás
legnagyobb része; Vuhan Hupej tartomány székhelye, nehézipari központ
és a kilenc legfontosabb kínai tartomány közlekedési központja is. Tömegesen jelentek meg tüdőg yulladásos
betegségben szenvedő emberek a
városban, aminek nem volt egyértel-

műen meghatározható oka. Az új, korábban emberben nem azonosított –
rendkívül patogén – koronavírustörzs
első előfordulását 2019. november
17-éig vezették vissza. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi
Központ 2020. február 11-én megjelent adatközlése alapján az új koronavírus okozta betegség hivatalos neve
„koronavírus-betegség 2019” (coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID–19.
A vírussal összefüggésben több
összeesküvés-elmélet is terjed a világban. Ezeknek rendkívül negatív
társadalmi hatásai vannak, mert elvonják a figyelmet a járvány elleni
védekezéstől.
A 2020-as COVID–19-járvány első regisztrált magyarországi esetét
március 4-én jelentette be Orbán
Viktor miniszterelnök, mint a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért
Felelős Operatív Törzs irányítója.

A SARS-CoV-2 modellje. Vörössel vannak jelölve a receptorhoz kapcsolódó „tüskék”, sárgával
és naranccsal az E és M felszíni proteinek

14

A védekezés alapvető eszközei:
maszk, kesztyű, kézfertőtlenítő

A járvány megjelenése után, március 11-én veszélyhelyzetet hirdettek
ki, amellyel különleges jogrend lépett
életbe Magyarországon. A veszélyhelyzet kihirdetését követően biztonsági és gazdasági intézkedéseket
hoztak, melyek egy sor korlátozást jelentettek az élet minden területén.
A korlátozások jelentős mértékben érintették a nyugdíjasklubok
tagságát, mely intézkedések alapja a
kínai koronavírus-járványról készült
WHO-jelentés volt. E szerint a krónikus betegségekben szenvedőknél
és a 65 évnél idősebbeknél a betegség lefolyása súlyosabb, és gyakoribb az elhalálozás is. Tekintettel arra a tényre, hogy a nyugdíjasklubok
tagjai szinte kivétel nélkül a koronavírussal különösen veszélyeztetett
korosztályhoz tartoznak, a kritikus
időszakra tervezett valamennyi rendezvényt a veszélyhelyzet feloldását
követő időszakra kellett elhalasztani. Ezt az intézkedést a tagság megértéssel fogadta, bár az idő előrehaladtával az egyének toleranciaszintje
fokozatosan csökkent, s egyre több
személynél jelentkeztek a kezdődő
depresszió jelei.
I. évfolyam 1. szám
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A korlátozások fenntartását eredetileg március 13-tól május 31-ig
prognosztizálták, azonban a járvány
súlyosbodásával a szigorítások továbbra is hatályban maradtak, sőt
néhány esetben újakat is be kellett
vezetni. Így a kormány március 28-tól
április 11-ig kijárási korlátozást vezetett be Magyarország egész területére. A jelmondat a „Maradj otthon!”
lett. Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák kinyithattak, de a 65
éven felüliek csak 9 és 12 óra között
látogathatták azokat; kötelezővé tették a maszkviselést, napi rutin lett a
kézfertőtlenítés. Nyilvános helyeken
tartani kellett az egymás közötti másfél-két méteres távolságot. Bevezették a hatósági karantén intézményét.
A kijárási korlátozás új feladatot jelentett az önkormányzatoknak,
a családoknak, a HM szociális intézményeinek és a civil szervezetek ügyvezetésének. Gondoskodni kellett az
egyedülállókról, a magukat önállóan
ellátni képtelen családtagokról egy
korlátozott beszerzési lehetőségeket biztosító környezetben. Most volt
csak igazán szükség a szolidaritásra,
az empátiára! A telefonos kapcsolattartás vált a tagokról történő gondoskodás egyik legfontosabb eszközévé. Nemcsak a vezetés, de a tagok
is rendszeresen keresték a kapcsolatot az egyedülállókkal, elbeszélgettek
velük problémáikról, segítették őket
a magány leküzdésében.
Mivel a 65 év felettieknek nem volt
ajánlatos kimozdulni otthonukból,
így gyógyszer- és élelmezési ellátásuk operatív szükségszerűséggé vált.
A tapasztalatok alapján elmondható,
hogy mind a területi önkormányzatok, mind a HM szociális szervezetei
konkrét segítséget ajánlottak fel a
rászorulóknak, s emellett a legtöbb
család is odafigyelt szeretett idős rokonaira. Igény esetén házhoz szállították az ebédet, kiváltották a gyógyszereket és beszerezték a szükséges
élelmiszereket.
A klubélet átterelődött az internetre, melyre a Facebook kiváló lehetőséget biztosított, és ezt a legtöbb
szervezet ki is használta. A bezárkózás miatti depresszió enyhítésére virtuális múzeumlátogatásokat szervez
tek, hiszen a legtöbb neves múzeum bejárható az interneten is. Egy
2020/1.
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kis feltöltődés céljából közzétették az
Olaszországért, a világért való aggódás jegyében az Ifjúsági Világkórus
(World Youth Choir) koncertjét (melynek során az énekesek online kapcsolódtak össze), illetve az erkélykoncerteket. Felidézték a Stefánia Palota
– Honvéd Kulturális Központ szabadtéri programjait, albumait.
A veszélyhelyzetet június 18-án a
kormány visszavonta, bár az alapvető
óvatossági rendszabályok (maszk vi
selés, távolságtartás, kézfertőtlenítés,
lázmérés) továbbra is fennmaradtak;
azonban a több hónapos bezártság
után az emberek úgy gondolták, hogy
a járványveszély elmúlt, s óvatosságuk is jelentős mértékben csökkent.
A fiatalok körében szinte zsenánt lett
a maszkviselés, elkezdődtek a szabadtéri rendezvények és a különböző
bulik. Szigorú rendszabályok mellett
kinyitottak a strandok, a múzeumok
és a kulturális intézmények. Éledezni
kezdett a turistaszezon is, egyre több
külföldi érkezett hazánkba, és a magyarok is tömegesen utaztak a tengerparti (elsősorban horvátországi)
üdülőhelyekre.
Mindezek következtében, a szakértők várakozásánál jóval korábban, már
augusztusban beköszöntött a járvány
második hulláma; a napi esetszámok
látványos felfutásnak indultak, ami
több szempontból is külön
bözött az

A BNYK Közlekedési Tagozata online
konferenciát tart

első, tavaszi hullámtól. Nagyrészt a fiatalok körében terjedt (akik képesek
tünetmentesen is fertőzni nagy számban, így kialakultak látens fertőzési láncolatok), és már nem intézményekre
(idősotthonok, kórházak) volt jellemző
a járvány, hanem a közösségi terjedés
dominált. Az iskolák megnyitása pedig
előrevetítette a fertőzési esetszámok
felfutását, aminek következtében öt
hét elteltével a halálozások számában
is bekövetkezett a felugrás, ami azt jelentette, hogy növekedett a fertőzöttek
száma az idősebbek között is. Ez pedig
a halálozások emelkedését vonja majd
maga után.
Egy adott járvány kilátásairól készít
megbízható előrejelzést a Washingtonban működő Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME) kutatóintézet, mely a koronavírus-járvány
szempontjából is fontos szerepet tölt
be, mivel az itt dolgozó szakemberek járványmodellezéssel foglalkoznak és lehetséges forgatókönyveket
készítenek. Magyarországgal kapcsolatban nincsenek jó híreik: az IHME
mérései szerint, ha a jelenlegi trendek
folytatódnak, úgy hazánkban a mostaninál is rosszabbra fordulhat a járványhelyzet. Az intézet előrejelzésében úgy vélekedett: ha minden úgy
marad, ahogy most van, akkor az év
végéig több mint 12 500 halálos áldozata lehet a COVID–19-nek Magyarországon, a november végére várt tetőzésre pedig további 35 ezren fertőződhetnek meg. A napi halálozások
számának tetőzését – a jelenlegi mutatók alapján – november 19-re teszik
az IHME kutatói. Ha viszont mindenki
maszkot viselne, úgy az említett csúcsot (elméletben) december elejéig is
ki lehet tolni. Ez egyben a napi halál
esetek számának jelentős csökkenésével járna.
Az IHME kutatói szerint a magyar
járványcsúcs nagyjából novemberben következhet be, utána pedig lassú apadás indulhat meg.
A kutatásból levonható legfontosabb következtetés: a hatóságoknak következetesen meg kell követelniük a szabályos (orrot és szájat
eltakaró) maszkviselést, annak ellenére, hogy a járvány kezdeti szakaszában általánosan hirdették: a
maszk nem bennünket, hanem embertárainkat védi meg a fertőzéstől.
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tásra. Szinte minden
vezető kutatólaboratórium a gyógyszer és
a védőoltás előállításán dolgozik.
Eddig hat vakcina
jelölt vegyület fejlesztőinek sikerült a WHO
által is számon tartott,
előrehaladott III. klinikai fázisba eljutnia az
új típusú koronavírus
elleni védőoltás kifejlesztéséért folyó versenyben. A hat vizsgálatból hármat egyesült
államokbeli gyógyszercégek, egyet angliai
(Oxfordi Egyetem Edward Jenner Intézet),
kettőt pedig kínai cégek végeznek. Az őszre
tömeggyártásba vonni
tervezett orosz vakcina
hatásmechanizmusának, laboratóriumi és
klinikai tesztelésének
részleteit eddig nem
hozták nyilvánosságra
egyetlen szakmai fóA járvány első szakaszában a katonák által végzett feladatokrumon sem. A jelenról az alábbi linken elérhető kiadványból tájékozódhatnak:
https://honvedelem.hu/hirek/covid-19.html
leg legígéretesebbnek
tartott hat vakcinajeMára a maszkviseléssel kapcsolatos lölt fele inaktivált vírussal, kettő mRfelfogás is megváltozott. Bebizonyo- NS-vakcinával, egy pedig nem replikásodott, hogy a maszk lecsökkenti a lódó vírusvektor-vakcinával operál.
vírus bejutását a szervezetbe, és ezA magyar kormány az Oxfordi Egyeáltal csökkenti a fertőzés kialakulá- tem fejlesztés alatt álló vakcinájára
sának veszélyét.
kötött ötmillió adagra vonatkozó szerMégis, mit lehet ebben a helyzet- ződést, mely nem replikálódó vírusben tenni? Az egész ország közös vektor-vakcina, és várhatóan egyszeérdeke ugyanis, hogy elkerüljük a ri oltást igényel. Az Oxfordi Egyetem
rendkívül kemény korlátozó intézke- oltóanyagán dolgozó kutatók abban
déseket, és ezzel az élet, sőt az egész bíznak, hogy az általuk kifejlesztett
magyar gazdaság megbénulását. vakcinát még az idén jóváhagyják a
Az első hullám kezelése során világ- brit hatóságok, és egyes egészségszerte bevezetett rendszabályoknak ügyi illetékesek reményei szerint hat
nagy ára volt: korábban soha nem hónapon belül minden felnőttnek be
tapasztalt depressziót okoztak a vi- lehet adni egy dózist az oltóanyagból.
lággazdaságban. A gazdaság helyre- Nagy-Britanniában a logisztikai terállására a szakértők szerint évekre vek között szerepel olyan autós ollehet szükség. Nem véletlen, hogy a tóállomások kialakítása is, amelyekvilág országai számolatlanul költik nél a kocsikban ülőknek lehet beadni
a pénzt a megelőzésre és a gyógyí- a vakcinát. A hatalmas oltási program
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végrehajtásában valószínűleg a fegyveres erők is segédkeznek majd.
A vakcinák mellett a kutatók nagy
erőfeszítéseket tesznek a koronavírus-fertőzés gyógyítására. Magyarországon már klinikai vizsgálatok folynak a széles spektrumú japán antivirális szerrel, a favipiravirral. A sors
fintora, hogy a COVID–19 fertőzést sokáig negligáló Donald J. Trump amerikai elnök is megbetegedett a vírussal. Az ő kezelésére a Regeneron által
gyártott monoklonális antitestkoktélt
alkalmazzák, mely a tesztelés kezdeti fázisában van, ugyanakkor felvetődött a remdesivir hatóanyagú
gyógyszer adása is, mely több beteg
esetében bizonyított, és rendelkezik
az amerikai gyógyszerhatóság engedélyével. A gyógyszeres terápia mellett az elnök vény nélkül kiváltható
gyógyszereket és vitaminokat is szed:
cinket, D-vitamint és Pepcidet (gyomorsavlekötő). A D-vitamin hasznosságával már több tanulmány is foglalkozott, azonban nincs meggyőző
bizonyíték a hatékonyságára.
Végezetül, hogyan lehetne megválaszolni a címben szereplő kérdést: a vírus tényleg megváltoztatja a világot?
A válasz, szerintünk, igen! Másképpen
kezeljük egymást, megnőtt a távolságtartás (kevesebb a puszi, az ölelkezés),
jobban odafigyelünk közvetlen rokonainkra, ismerőseinkre, egymásra.
A legfőbb tanulság mégis, hogy a
COVID–19 járvány elleni védekezés
végül egy olyan ügy lett, mely keretében az egész világ, szinte valamennyi
ország, társadalmi berendezkedéstől
függetlenül összefogott, hogy megtalálja a vírusra a megfelelő ellenszert,
ami remélhetőleg 2021 elejére sikert
fog eredményezni.
Dr. Keszthelyi Gyula
ny. mk. dandártábornok,
a BNYK elnöke
Dr. Gruber Nándor
ny. dandártábornok,
a BNYK Pénzügyi Tagozat elnöke
Illusztrációk: Dr. Németh Ernőné, Pixabay

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legfrissebb információk az alábbi linken olvashatók:
www.koronavirus.gov.hu
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Együttműködési
Megállapodások
Aláírták a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési
és Konferencia Központ és
az MH Budapesti Nyugállo
mányúak Klubja közötti
együttműködési megálla
podást.
2020. március 13-án az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott megemlékezésen
Piros Ottó ezredes, parancsnok és

A KIADÁSÉRT FELEL:
Dr. Ruszin Romulusz
humánpolitikáért felelős
helyettes államtitkár
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
ELNÖK (FŐSZERKESZTŐ):
Dr. Keszthelyi Gyula
ny. mk. dandártábornok

dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. dandártábornok aláírta a két szervezet közötti
együttműködési megállapodást, mely
szabályozza a kölcsönös előnyökön
alapuló kooperációt és rendezett keretek közé tereli a korábbi eseményvezérelt egyedi megoldásokat.
Az ünnepségen dr. Keszthelyi Gyula
ny. dandártábornok a klub tagsága
nevében zászlószalagot kötött az MH
RKKK csapatzászlójára.
Fotó: MH RKKK

Új együttműködési megállapodás az MH vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség Dandár és az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja között.
Budapesti Nyugállo
mányúak Klubja képviseletében pedig dr.
Keszthelyi Gyula ny.
mk. dandártábonok
zárt körben aláírták
a két szervezet közötti új együttműködési megállapodást,
mely a jelen körülményekhez igazítja a
dandár által az MH
Budapesti NyugálloAulechla József ezredes, dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. dandártábornok mányúak Klubja réés Mudra József ezredes
szére nyújtott támogatást, és egyértel
2020. június 4-én, tekintettel a koro- műbben szabályozza a Stefánia Panavírus miatt kihirdetett veszélyhely- lota – Honvéd Kulturális Központban
zetre, az MH vitéz Szurmay Sándor igénybevehető szolgáltatásokat.
Budapest Helyőrség Dandár nevében Aulechla József ezredes, az MH
Fotó: MH BHD
2020/1.

A Honvédelmi Minisztérium
negyedévente
megjelenő kiadványa honvédségi
nyugállományúaknak
és nyugdíjasoknak
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„A haza minden előtt”
Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
Harminc évvel ezelőtt, 1990-ben 18 bajtársi egyesület
összefogásával jött létre a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége (BEOSZ), amely napjainkra már
közel 9000 taggal rendelkezik, s ezzel a nyugállományú
katonákat és honvédségi nyugdíjasokat tömörítő civil
szervezetek között az egyik legnagyobb.

Hazuga Károly ny. altábornagy,
a BEOSZ elnöke
Napjainkban a BEOSZ-hoz 7 régió
ban szervezett 78 tagegyesület és
4 tagszövetség – Magyar Ejtőernyősök
Bajtársi Szövetsége, Magyar Veterán
Repülők Szövetsége, Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Honvéd Zrínyi
Sportegyesület – tartozik csaknem
kilencezer taggal. A BEOSZ megalakulásától kezdve felvállalja az országos koordinációs szerepet. Kiemelt
feladata a honvédelem ügyének szolgálata, a magyar katonai hagyományok ápolása a múlt felidézésével
és a jelenlegi szakmai kihívások bemutatásával, a társadalmi elfogadás
és támogatás fenntartása és bővítése. Vállalása (célkitűzése) a katonai
emlékhelyek és hadisírok ápolása,
a katonaközösségek összefogása, a
nemzedékek közötti szolidaritás és
az együvé tartozás érzésének erősítése, az érdekképviselet, szociális és
karitatív tevékenység megvalósítása.
A szövetségi munka három évtizede
arra ösztönözi a BEOSZ jelenlegi vezetését, hogy a szövetség a változat-
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lan alapcélok megtartása mellett az
új kihívásokat is megfogalmazó és
felvállaló közösség maradjon.
A BEOSZ alapítója és ma is közreműködője a 25 éves múltra visszatekintő Honvédelmi Érdekegyeztető
Fórumnak (HÉF), tagja a honvédelmi
tárca konzultatív fórumainak (Idősügyi
Munkacsoport, Társadalmi Véleményező Munkacsoport), tagja a Nyugdíjasok Országos Képviseletének. Meghatározó szerepet vállal a Magyar
Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány tevékenységében. Mindezeken
túl a szövetség tagja a Honvédelmi
Sportszövetségnek is. Az érdekvédelmi
munkánk fő iránya a nyugállományúak képviselete. Kiemelt szerepet kap
a szociális gondozás, a segélyezés, az
egészségügyi ellátás és gondoskodás,
a kegyeleti tevékenység. Az időskorúak mellett a szociális munka részét képezi a speciálisan katonai feladathoz
köthető szolgálati feladat ellátása során elhunyt személyek családtagjainak
– özvegyek, árvák és szülők – figyelemmel kísérése. A problémákat a tagszervezetek folyamatos gyakorlati munkáján keresztül ismerjük meg, ahol főleg
személyesen, különösen a volt katonatársak részéről valósul meg a figyelem.
A gyakorlati tevékenység elősegítésének fontos feltétele, hogy a jogi környezet folyamatosan alkalmas legyen
az ellátások biztosítására, ezt pedig a
szövetség tárcaszintű érdekképviseleti
munkája biztosítja.
A szövetség a nemzetközi kapcsolatait főként a környező, szomszédos
országok veteránokat tömörítő szervezeteivel való együttműködésre építi, ennek során párbeszédet és jó partneri viszonyt alakított ki a környező
országok szövetségeivel, mellyel a

tagszervezetek munkáját is támogatja. A szövetség fenntartja tagságát a
Veteránok Világszövetségében.
A szövetség tagszervezetei a helyi
önkormányzatok és más civil szervezetek elismert és aktív partnerei. Tagszervezetein keresztül folyamatosan
végzi a honvédelem ügyének szolgálatát, a hagyományápolás, a hadisírgondozás és szociális gondoskodás
feladatait, közreműködésével támogatja az ifjúság honvédelmi nevelését, az ismeretek bővítését.
A szövetség egyesületeiben működő számítógépes csoportok, nyelvtanfolyamok, kórusok, varró- és hímzőtanfolyamok növelik az összetartozás
érzését és biztosítják a kedvelt tevékenységek szervezését, melybe bevonják a fiatalabb korosztályokat is.
A közösségi élet szervezése mellett a helyi érdekvédelem és a szociális gondoskodás jegyében az egyesületek sokat tesznek rászoruló, beteg
tagjaikért: szükség esetén intézik a
bevásárlást, a takarítást, a beteglá
togatást, betegápolást. Tevékenységük magában foglalja a magára
hagyatottság érzésének csökkentését, a problémák megosztását és a
lelki gondozást. A rászorulók érdekében megvalósuló összefogás kiterjed
a missziókban lévők családjának segítésére is. Így valósul meg egy másik
BEOSZ-jelmondat: „Együtt egymásért
– együtt a jövőért”.
A szövetség támogatja a tagegyesületek kulturális tevékenységét, különösen a több szervezetet is megmozgató, nagyobb régiós vagy városi
kulturális rendezvényeket.
A szövetség fontosnak tartja a honvédelem megjelenítését az ifjúság körében az oktatás és nevelés területén.
I. évfolyam 1. szám
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A különböző lehetőségek felkutatása
és a programok megvalósítása a tagszervezeteken keresztül a helyi igényeknek és lehetőségeknek megfelelően történik, a cél minden esetben a
honvédelem specialitásának bemutatása, a megismertetés és népszerűsítés, a katonai és rendvédelmi pálya
iránti figyelem felkeltése.
A szövetség kiemelt rendezvényei teret biztosítanak a különböző
korosztályok – az aktív, a nyugállományú és hallgatói állomány – találkozóinak, továbbá a hon- és rendvédelem iránt érdeklődök közötti
kapcsolatteremtésnek és párbeszéd
kialakításának.
Kiemelt rendezvény az évente hagyományosan megtartott Katonanemzedéki Találkozó. Minden katonanemzedék utódként kezdi, majd
elődként fejezi be pályafutását.
Az elődöktől kapja a szaktudást és felelősségtudatot, melyet hasznosít, és
továbbfejlesztve hagy az utódokra.
A BEOSZ hagyományt teremtett a Katonanemzedéki Találkozók szervezésével. Az első találkozó jelmondata,
a „Kézfogás a hon védelméért”, magáért beszél. A katonáknak közös
jellemzője, hogy esküjükhöz híven,
minden helyzetben és körülmények
között a hazájukat szolgálják. A BEOSZ
nem véletlenül választotta jelmondatául Kölcsey örökbecsű szavait:
„A haza minden előtt”!
A BEOSZ tagegyesületei és soraik
ban a nyugállományú katonák a
honvédség nagy családjaként részt
vállalnak a fiatalok honvédelmi felkészítésében, a történelmi évfordu-
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lók megünneplésében. Nagy szerepük van az emlékhelyek felkere
sésében és a hadisírok felkutatásában, gondozásában, nemcsak ha-
zánkban, hanem a nemzetközi
együttműködés keretében külföldi
helyszíneken is.
A szövetség működése során a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok az irányadók. A BEOSZ pártoktól és politikától független, semleges
szervezetként működik.
Az elmúlt három évtizedre visszagondolva elmondható: voltak rendkívül nehéz, talán konfliktusokkal teli
pillanatok, de a szövetség tevékenységét inkább a bajtársiasság, a közösségi szellem kiteljesedése, a honvédelem ügye iránti elkötelezettség
jellemezte.
A szövetség tevékenysége során
nehézségek mindig is voltak és sajnos lesznek is. Továbbra is meg kell
küzdeni a kor kihívásaival, sokszor
a közömbösséggel, a taglétszám

– különösen helyi szinten történő –
csökkenésével, az informatika és az
információáramlás kihívásaival, a
kommunikáció és az érdekvédelem helyi és országos problémáival.
A felmerülő gondokat és kihívásokat csak őszintén és nyíltan lehet és
kell kezelni, megoldani, de ehhez továbbra is szükségünk van a honvédelmi/honvédségi támogatásra és az
együttműködés partneri kezelésére.
Ezért is fontos – és az elmúlt 30 év
meg is kívánja –, hogy a változatlan
alapcélok kiegészüljenek az új kihívásokhoz való fokozott alkalmazkodás
igényével. Hangsúlyosan megfogalmazható, hogy a negyedik évtizedbe
lépve a BEOSZ egyértelműen megkerülhetetlen, meghatározó tényezővé
vált, és reméljük, így lesz ez a további
évtizedek során is.
Ebben a szellemben tartotta meg
tisztújító küldöttgyűlését a szövetség, ahol újabb négyéves időszakra
elnöknek Hazuga Károly ny. altábornagyot, elnökhelyetteseknek Esküdt
Lajos ny. ezredest, Kopasz Jenő ny.
dandártábornokot, Sztanó Zsuzsanna ny. őrnagyot és Vilner Péter ny. ezredest választották meg a küldöttek.
A BEOSZ Tanácsadó Testületének elnöke dr. Végh Ferenc ny. vezérezredes, míg a Felügyelő Bizottság elnöke Nacsa Ferenc ny. törzszászlós lett.
BEOSZ Elnöksége

Az új operatív elnökség
2020/1.

Elérhetőségünk:
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út
29/b
Telefon: +36 1 210 7513
Honlap: https://www.beosz.hu/
Kapcsolat: beosz.iroda@gmail.com
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„A katonai eskü egész
életre szól, egész életen
át kötelez!”
Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége
Az 1989-ben hatályba lépett egyesülési jogról szóló törvény szellemében sorra alakultak át önálló társadalmi
szervezetekké a helyőrségi művelődési otthonokban működő baráti társaságok, klubok és egyéb közösségek.
Mivel az önállósodás sok gonddal járt, ezért ezek segítésére, a Budapesti Nyugállományúak Klubja kezdeményezésére, 2000-ben megalapították a Honvédségi Nyugdíjas
Klubok Országos Szövetségét, a HOKOSZ-t.

Domine János ny. dandártábornok,
a HOKOSZ elnöke
A Magyar Honvédség nyugállományú
katonáit és nyugdíjas alkalmazottjait
tömörítő országos szövetség létrehozása már a rendszerváltást követően
felmerült.
Az önállósulás helyi szinten rendkívül sok gonddal járt. Hiányzott
egy központi szabályzórendszer,
az iránymutatást adó, segítő „kéz”,
amelyre támaszkodva oldhatók a helyi gondok és problémák.
Az országos szövetség létrehozásának gondolata közel egy év-
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tizedig a „jó lenne, ha lenne” szakaszban érlelődött. A gondolat
kivitelezésére a kilencvenes évek
végén az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Elnöksége a tagság felhatalmazásával vállalkozott.
A budapesti klub – az akkori több
mint háromezres taglétszámával –
az ország legnagyobb, honvédséghez kötődő nyugdíjasokat tömörítő
szervezet volt. A jól működő és kellően támogatott klub rendezvényeit
a Budapest vonzáskörzetébe tartozó Vác, Nagytarcsa, Hatvan, Aszód,
de még Szentes helyőrségek nyugállományú tagjai is látogatták. A rendezvények résztvevői érzékelték a
katonai háttérszervezetek és a Honvédelmi Minisztérium támogatását.
Több ízben is kifejezésre juttatták,
hogy hasonló támogatásra nekik is
szükségük lenne. A résztvevők körében kialakult egy határozott vélemény, hogy a katonai szervezetek,
a HM törvényes és folyamatos, mindenkire érvényes támogatásához
szükséges egy országos szövetség
létrehozása, amely a tagszervezetek
gondjait, kéréseit, igényeit közvetíti
a honvédelmi vezetés felé.
Az országos szövetség létrehozásának előkészítése a budapesti klub

elnökségének koordinálásával körülbelül egyéves időszakot fogott át.
Ezen időszakban történt a csatlakozni kívánó szervezetek megkeresése,
a szövetség működési céljainak megfogalmazása és az alapszabály tervezetének összeállítása.
A szövetség működési céljainak
megfogalmazása során az alaptétel
az volt, hogy ha a nyugállományú klubok tagsága a HM/MH gondozási körébe tartozik, akkor – a jogi önállóság
mellett – a tagságot összefogó klubok és a szövetség szorosan kötődnek a Magyar Honvédséghez.
A szövetség működési céljaiként
megfogalmazódott, hogy részt vállal
a magyar katonai hagyományok ápolásában és a társadalomban is képviseli ezt az értéket, kezdeményezi a
nyugállományú közösségek érdekei
nek felvállalását és ezek jogszabályi rendezését, felvállalja a tagszervezetek működésével kapcsolatos
gondok és akadályok megoldásának segítését, jó viszonyt épít ki más
nyugdíjas szervezetekkel.
Az alapos előkészítő munka eredményeként 2000. február 8-án politikamentes társadalmi/civil szervezetként alakult meg a Honvédségi
Nyugdíjas Klubok Országos SzövetI. évfolyam 1. szám
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sége (HOKOSZ). Az alakuló küldöttgyűlésen 19 klub 5391 fős tagságából megválasztott 176 küldött
mondta ki a HOKOSZ megalakulását. A küldöttgyűlésen megjelentek:
Göncz Árpád köztársasági elnök, Király Béla vezérezredes, valamint a
Honvéd Vezérkar és a haderőnemi
parancsnokságok képviselői. Az alakuló küldöttgyűlést a bírósági bejegyzéshez kötődő észrevételek miatt két
esetben meg kellett ismételni, így
a szövetség a jogszerű működését
– az időközben 20-ra gyarapodott tagszervezettel – 2002 közepén érte el.
A HOKOSZ létrehozásának szükségességét a megalakulás óta eltelt
több mint húsz év igazolta. A szövetség eredményesen teljesítette
a megalakuláskor megfogalmazott
elvárásokat. Mindenkor élvezte a
HM támogatását, és a maga részéről korrekt stratégiai partnerként
képviselte tagsága érdekeit. Közreműködött számos, ma is hatályos,
a nyugállományúakkal kapcsolatos
jogszabály kidolgozásában, a tárca
Idősügyi Stratégiájának összeállításában és végrehajtásában. Szerepet
vállal a nyugállományúak és honvédségi nyugdíjasok iránti tiszteletet és
támogatást kifejező minisztériumi
Obsitos Program megvalósításában.
A HOKOSZ legfontosabb feladatának a saját és tagszervezetei működési feltételeinek biztosítását,
a lehetőségek bővítését tekintette. A HM-mel kötött, jelenleg is élő
együttműködési megállapodás alapján benyújtott éves pályázatokkal elnyert anyagi támogatással sikerült a
szövetség működéséhez szükséges
forrásokat biztosítani, és lehetőség
nyílt tagszervezeteink belső pályázati rendszerben történő támogatására
is. A szövetség működéséhez a tagszervezetek csak minimális összegű
tagdíj megfizetésével járultak, illetve
járulnak hozzá.
Az érdekvédelem és érdekérvényesítés lehetőségét az is bővítette, hogy mindvégig biztosított volt a
HOKOSZ képviselete a HM Idősügyi
Tanácsában (munkacsoportjában), valamint a Társadalmi Véleményező Bizottságban. Ezen túlmenően a szövetség képviselője bizonyos ideig
tagja volt a Honvédkórház Felügyelő Tanácsának, az MH Szociálpoliti2020/1.
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kai Közalapítvány Kuratóriumának, a
Honvéd Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsának. Sajnos azt nem sikerült elérni, hogy a Honvédségi Érdekegyeztető Fórumon a szövetség képviseleti
lehetőséget kapjon, így csak közvetetten vett részt az érdekegyeztetés
folyamatában.
A HOKOSZ Elnöksége kiemelt figyelmet fordít a tagszervezeteinkkel
történő folyamatos és élő kapcsolat
fenntartására. Főleg a 2010-es években rendszeresek voltak a tagszervezeteknél megtartott kihelyezett
elnökségi ülések, ahol a helyszínen
volt lehetőség megismerkedni a helyi
élettel, a működést akadályozó gondokkal, problémákkal. Sajnálatos,
hogy tagszervezeteink száma a közel
tíz évvel ezelőtti 30-ról napjainkra 24re, a taglétszám pedig 8000-ről 4700
főre csökkent. A csökkenés a klubok
működésének megszűnése miatt következett be. A megszűnés elsődleges okának a tagok részéről az elnöki tisztség fel nem vállalása, a tagság
elöregedése, „elfogyása” tekinthető.
A HOKOSZ vezetése a működés
húsz éve alatt a maga lehetőségeivel törekedett az eredményesen
tevékenykedő tagszervezeteink és
tagjaink munkájának elismerésére.
A kerek évfordulót ünneplő tagszervezeteknek minden alkalommal elismerő oklevelet adományozott és
anyagi forrásai függvényében elősegítette az ünnepek megtartását. Az
elnökség a HOKOSZ megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából
sorszámozott HOKOSZ-emlékérmet
alapított, melyet első alkalommal a
szövetség megalakításában és addigi működésében kiemelkedő munkát végzett személyeknek adományozott. Az elnökség általában az
éves beszámoló küldöttgyűlések és
más ünnepi események alkalmából
a tagszervezetek javaslata alapján
tagjainknak, illetve a működést segítő támogató személyeknek tárgyjutalmat (festményt, könyvcsomagot)
adományoz.
A szövetség mindenkor nagy figyelmet fordított és fordít a honvédelem
ügye iránt elkötelezett civil szervezetekkel történő együttműködésre, így
a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével, a Honvédszakszervezettel, a Honvédség és Társadalom Ba-

A jubileumi emlékérem
ráti Körök Országos Szövetségének
vezetésével.
A HOKOSZ az első világháború után megalakult, a nyugállományú katonatisztek, tiszti özvegyek
és árvák érdekeinek képviseletére
hivatott testület, a Nyugalmazott
Katonatisztek Országos Szövetsége (NYUKOSZ) utódjának tekinti
magát. Szeretné, ha ez az utódlással együtt része lenne a haladó magyar katonai hagyományoknak.
A HOKOSZ 2020. február 8-án ünnepelte megalakulásának huszadik
évfordulóját. Az ünnep jó alkalom
volt arra, hogy a szövetség szembenézzen önmagával és a vírushelyzet miatt – története során először –
elektronikus úton megválasztott új
vezetése számba vegye az eddigi
eredményeket, tapasztalatokat, hibákat, és megfogalmazza a következő évtized(ek) feladatait.
Domine János ny. dandártábornok,
a HOKOSZ elnöke,
Kovács Imre ny. dandártábornok,
a Felügyelő Bizottság elnöke
Elérhetőségünk:
Cím: 1143 Budapest,
Stefánia út 34.
Telefon: +36 20 433 0150
Honlap: https://www.hokosz.hu/
Kapcsolat: hokosz@hokosz.hu

21

Bemutatkozások

OBSITOS

„Célunk a közös
érdekvédelem”
Honvédszakszervezet

A munkavállalók anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeit érintő jogok és kötelezettségek védelmére
alakult meg 1995-ben a Honvédszakszervezet (HOSZ),
mely a tárcán belül jelenleg a katonák egyetlen reprezentatív érdekvédelmi szervezete.

Czövek János alezredes,
a Honvédszakszervezet (Hosz) elnöke
Szerte a világon a szakszervezetek
küldetése, hogy a munkavállalókat
anyagi, szociális, valamint élet- és
munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcso
latban képviseljék. A rendszerváltás
után ezt a lehetőséget a fegyveres
és rendvédelmi szervezetek elkötelezett képviselői is kivívták állományuk
számára. Azóta tevékenységünk mindenkori feltételeit a hatályos jogszabályok – jelenleg a 2012. évi CCV.
törvény a honvédek jogállásáról
(Hjt) – biztosítják. A szociális és gazdasági érdekek védelme, továbbá a
szolgálati rend és fegyelem fenntartása érdekében e törvény szabályozza az érdekképviseleti szervezetek,
ezen belül különösen a szakszervezet
és a honvédség kapcsolatrendszerét.
Közösségünk, a Honvédszakszervezet (Hosz) jogelődje, a Katonák Érdek
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védelmi Szövetsége (KÉSZ) néven,
1991. szeptember 14-én alakult meg.
Az érdekvédelmi munka hatékonyságának javítása, a kollektív érdekvédelmi jogosultságok bővítése érdekében
a KÉSZ 1995 szeptemberében úgy
döntött, hogy szakszervezetté alakul.
Így jött létre a Hosz, ezzel megalakult
Magyarországon az első alulról szerveződő, kizárólag egyéni tagokból álló
katonai érdekvédelmi szakszervezet.
A honvédelmi tárcán belül jelenleg a katonák egyetlen reprezentatív
érdekvédelmi szervezeteként a Hosz
képviseli a munkavállalói oldalon a
hivatásos, a szerződéses, az önkéntes tartalékos és a nyugállományú katonákat. Szorosan együttműködünk
a Honvédségi Érdekegyeztető Fórum
(HÉF) ülésein a honvédelmi alkalmazottakat képviselő Honvédségi Dolgozók Szakszervezetével (HODOSZ), valamint a nyugállományú bajtársakat
képviselő Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével (BEOSZ). Szakszervezeti céljaink elérése érdekében folyamatosan tárgyalunk a Honvédelmi
Minisztériummal, a Magyar Honvédség Parancsnokságával és az állományilletékes parancsnokokkal. Rendszeresen véleményezzük a szaktárca
által előkészített törvénytervezeteket
és jogszabályokat.
Az alapítók által megfogalmazott
küldetésünk szerint célunk, hogy tagjainknak védőhálót nyújtsunk, közösségünket a munkáltatónál egyenlő félként képviseljük. Napi szintű
szakmai egyeztetéseket folytatunk
a szakmai szervekkel az állományt

érintő aktuális kérdések kapcsán. Az
alapvető jogok biztosításán túl folyamatosan harcba szállunk a béremelésekért, a munka-magánélet egyensúlyáért, a munkavállalói jogokért.
A Hosz 1992 óta teljes jogú tagja a
Katonaszövetségek Európai Szervezetének (EUROMIL), szorosan együttműködik a V4-ek katonai érdekvédelmi szervezeteivel. Az országos
konföderációk közül a LIGA Szakszervezetek tagja, 2002-től az országos
érdekegyeztetésben is megjelent az
Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban (OKÉT).
A Hosz tagsága folyamatosan bővül
– már meghaladja az 5000 főt –, folyamatosan végezzük a tagtoborzást,
kiemelt figyelmet fordítunk a bevonuló katonák megnyerésére. Szolgáltatásaink között kiemelt helyet foglal
el a jogsegélyszolgálat és a jogi képviselet. Minden Hosz-tag kérhet jogi segítséget akár személyes ügyfélfogadáson, akár telefonon vagy e-mailben.
A szakszervezet emellett önsegélyezési és szolidaritási alapot hozott létre.
A szociális és temetési segélyek folyósítását a saját alapítású Katonák a Törvényességért és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítványon keresztül végzi.
Hajdúszoboszlói saját tulajdonú üdülőjében tagjai részére kedvezményes
üdültetést biztosít.
Minden tag alanyi jogon életés balesetbiztosítással rendelkezik.
A Hosz kedvezményes csoportos
munkavállalói felelősségbiztosítást
kínál tagjainak, valamint a külföldön
szolgálatot teljesítő tagok részére
I. évfolyam 1. szám
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Bálint Zoltán, a Hosz Nyugállományú Tagozata Fejér Megyei Alapszervezetének
vezetője átveszi a „szakszervezeti munkáért” elismerést
kedvezményes missziós biztosítást
nyújt. Mindemellett a szakszervezeti tagkártya felmutatásával vásárlói
kedvezmény érvényesíthető az ország minden részén a szerződések
szerinti üzletekben. A tagok a mobilés internet-szolgáltatásokat kedvezményesen vehetik igénybe.
Nagyon fontos küldetésünk, hogy
hidat, találkozási lehetőségeket biztosítsunk a különböző állománycsoportok, aktív és nyugállományú katonák között. Rendezvényeink között
hangsúlyosan kell megemlíteni családi és rekreációs programjainkat,
melyeken jelentős számban vesznek
részt az aktív szolgálatból már kilépett korábbi tagjaink.
A Hosz Nyugállományú Tagozata
1997-ben alakult meg. Többször is
képezte vita tárgyát, hogy egy szakszervezet – ami elsősorban „munkavállalói érdekképviselet” – képviselheti-e a nyugállományú katonák
érdekeit, akik már nincsenek jogviszonyban volt munkáltatójukkal. Mivel az 1995 decemberében elfogadott, de csak 1996. szeptember 1-jén
hatályba lépett Hjt. (1996. évi XLIII.
törvény) a nyugállományú katonák
jogait és a honvédelmi tárcához való kapcsolódásuk sarokpontjait is
rögzítette, a kérdés tulajdonképpen
eldőlt, és 1997 őszén megkezdődött
a tagozat szervezése. Ebben döntő szerepet vállalt a később a tagozat elnökévé választott Bakodi Zoltán ezredes, aki elsősorban az akkori
hadkiegészítő parancsnokságok állományából nyugállományba került is2020/1.

merőseit kereste fel. Az első csoport
Balatinácz Pálné százados vezetésével Kaposváron alakult meg 5 fővel.
Klárika szinte élete utolsó percéig
vezette a később 150 főt is számláló alapszervezetet, amelyhez a taszári és a nagyatádi csoport is tartozott.
(Balatinácz Pálné 2020-ban hunyt el,
a Hosz saját halottjává nyilvánította.)
A Hosz Nyugállományú Tagozatának létszáma a megalakulásakor alig
érte el a 200 főt, majd gyors létszámnövekedésnek indult. Különösen az
ún. elhagyott helyőrségekben vált
meghatározóvá. Létszáma 2014-ben
volt a legmagasabb, amikor meghaladta az 1400 főt. Sajnos, mivel katona
az elmúlt 10 évben alig vonult nyugállományba, és a tagság kizárólag katonákból áll, létszámuk folyamatosan
csökken, és egyre inkább elöregszik
az állomány. Egyre nehezebb az életkoruk miatt kiváló, idős nemzedék
pótlása.
A tagozat legfontosabb célja a nyugállományú katonák érdekeinek védelme és képviselete a honvédelmi tárca
és a szélesebb nyilvánosság előtt. Elsődleges célkitűzése, hogy megvédje
a nyugállományú katonák olyan járandóságait, mint az egészségügyi ellátás
biztonsága – elsődlegesen a Honvédkórház útján –, továbbá az üdülési és
pihenési lehetőségek megőrzése, valamint a katonákról történő kegyeleti gondoskodás lehetőségek szerinti
szinten tartása. Természetesen foglalkozunk olyan, a nyugállományú
akat
általánosságban érintő kérdésekkel
is, mint a nyugdíjak reálértékének

megtartása és az emelkedő életnívóhoz történő felzárkóztatása, valamint
az önhibájukon kívül hátrányba kerültek nyugdíjának felzárkóztatása.
Célunk, hogy a leszolgált idő és
a befizetett járulék összege alapján
számított nyugdíj legyen a meghatározó, és ne az, hogy ki, melyik évben került nyugállományba. Előfordul, hogy a több mint 40 év valós
katonai szolgálat után, a felső korhatár elérésével nyugállományba
vonult volt ezredes, dandárparancsnok nyugdíja kevesebb, mint a tőle
néhány évvel később nyugdíjazott,
nála lényegesen kevesebb szolgálati idővel rendelkező tiszthelyettesé.
Az ilyen jellegű anomáliák sokszor
képezik vita forrását a nyugállományúak között.
A tagozat több mint egy évtizede kezdeményezte a HM kezelésében, de legalább a tárca felügyelete
alatt működő nyugdíjasotthon (veteránotthon) létrehozását az önmaguk
ellátására már nem képes – esetenként demens – katonák és házastársuk elhelyezésének és ellátásának
megoldása érdekében. Itt kerülhetnének elhelyezésre vagy alkalmazásra a szolgálat közben megsérült és további szolgálatra alkalmatlanná vált
katonák is. Ezt a kezdeményezést valamennyi, a honvédséghez kapcsolódó társadalmi szervezet támogatta,
a megvalósulás eddig döntően anyagi
okok miatt várat magára. A nyugállományú katonák szociális támogatásának természetesen nem ez az egyetlen lehetséges formája, a többszintű
ellátás lehetne jó és elégséges megoldás.
Kérünk minden olvasót, érdeklődőt, hogy forduljon hozzánk bizalommal, lehetőségeink szerint szakértőink segítenek. Várjuk közösségünkbe
továbbra is a már nyugállományú
katonákat, hiszen a Hosz Nyugállományú Tagozata és rajta keresztül
a honvédség vezetése számít széles
körű tapasztalataikra.
Hosz Elnöksége
Elérhetőségünk:
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/b
Telefon: + 36 70 374 3981
Honlap: https://www.hsz.hu/
Kapcsolat: iroda@hsz.hu
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„Híd a társadalom
és a honvédség között”
A Magyar Tartalékosok Szövetsége

A társadalom és a honvédség közötti összekötő kapocs
szerepet felvállalva alakult meg 20 évvel ezelőtt a Magyar
Tartalékosok Szövetsége (MATASZ), mely indulása óta
segíti a Magyar Honvédség kitűzött céljainak megvalósítását, a jövő nemzedék hazaszeretetre nevelését, a katonai
hagyományok ápolását.

Széles Ernő ny. dandártábornok,
a MATASZ elnöke
A honvédelem nemzeti ügy. Hazánk
védelme mindannyiunk közös ügye,
amelyért a társadalom egészének
tennie kell. Fontos, hogy gyermekeink, a jövő nemzedék tagjai a haza
szeretetét, a katonai hagyományok
ápolását minél szélesebb körben
megismerhessék, a haza biztonságát, a védelem eszmeiségét magukénak vallják.
Folyamatosan tapasztalható az eltökélt kormányzati szándék a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program
megvalósítására, amely az elmúlt évtizedek legnagyobb és legátfogóbb
honvédelmi programja. A program
magában foglalja az önkéntes tartalékos rendszer (ÖTR) kiépítését, s ezzel párhuzamosan a hazafias és általános honvédelmi nevelés erősítését
a társadalom minden rétegében, fo-
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kozottan a tanulóifjúság, a jövő nemzedéke körében.
A MATASZ mindkét feladatot alapfeladatának tekinti. Hangsúlyossá vált
a toborzás mellett a tartalékosok ös�szefogása, főképp polgári életük során
a járási szintű tartalékos századok kollektíváinak megerősítésével. Kiemelt
figyelmet fordítunk a kapcsolatok erősítésére a tanintézmények vezetésével és a tanulóifjúsággal. Új közintézmények bekapcsolására törekszünk a
Honvéd Kadét Program kiszélesítése,
minőségi megvalósítása érdekében.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége jelenlegi helyzetével kapcsolatban
megállapítható: a szervezet anyagitechnikai, működési hátterének fejlesztése még mindig lemaradásban

van, bár a pénzügyi támogatás jelentősen javult.
A MATASZ részt vállal a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség hathatós támogatása mellett
a toborzónapokon. A fiatalok hazafias nevelésében népszerűsíti az önkéntes haderőt és tevőlegesen támogatja, segíti a tartalékos haderő
létszámának bővítését.
A MATASZ szerepvállalása: a tudás és a tapasztalatok átadásával
segíteni az ifjúságot. Szervezetünk
aktívan részt vesz: a fiatalság nevelésében (a toborzóirodákkal közösen keressük fel az intézményeket);
projekthetek kidolgozásában, megszervezésében, lebonyolításában; az
„Egy nap a honvédelemért!” intéz-

Tagtoborzás a 2019-es Nemzeti Vágtán
I. évfolyam 1. szám
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A Berlini Fal járőrversenyen 2018-ban
ményi lebonyolításában; egyéb hazafias-honvédelmi nevelést szolgáló
pályázatokon; a Doni Emléktúra szervezésében; lövészetvezetésben; túravezetésben, tereptanoktatásban;
járőrversenyek szervezésében; táboroztatásban; önvédelmi és sportfoglalkozásokban; hagyományőrzésben; hadisírgondozásban; honvédelmi jellegű szakkörök vezetésében;
a Magyar Tartalékosok Szövetségével
kapcsolatos ismeretek átadásában;
foglalkozás-látogatások szervezésében; tanácsadásban, mentorálásban;
instruktori, oktatói feladatokban.
A társadalom minden rétegében,
de különösen a tartalékosoknál részt
veszünk: szabadidőben a honvédelem ügye iránt érdeklődők körében
a honvédelemi és biztonságpolitikai,
katonai ismeretek megújításában,
a megszerzett honvédelmi-katonai
jártasságok szinten tartásában, továbbfejlesztésében; a kiképzett tartalékosok összetartásában csapatépítő tréningek segítségével, a járási
MATASZ-szervezetek közösségeinek
erősítésében; az egyetemi önkéntes
századok mentorálásában.
Az illegális bevándorlás okozta
migrációs válsághelyzet és a nemzetközi terrorizmus sajnos Európát is fenyegető veszély. Következésképpen
kiemelten fontos feladatunk, hogy
mindent megtegyünk kultúránk megőrzése, Európa és azon belül a magyar emberek biztonságának szavatolása érdekében.
2020/1.

A tartalékos állomány kiképzésével kapcsolatos összes feladatot
a Magyar Honvédség végzi, az állomány kiképzésétől az évről évre ismétlődő behívásokig. A MATASZ
akkor szervez programokat, illetve
fogja össze a tartalékosokat, amikor
azok visszatérnek a civil életbe. Szabadidejükben részt vehetnek olyan
rendezvényeken, amelyek segítik
őket ismereteik szinten tartásában.
A MATASZ tagjai olyan ismereteket,
képességeket sajátíthatnak el, amelyek mind az egyén, mind az egyes
csoportok számára hasznosak lehetnek a mindennapokban, de vészhelyzetben is. Meg kell még említenünk: a MATASZ hangsúlyt fektet
arra is, hogy tagjai eligazodjanak a
különböző biztonságpolitikai kérdésekben és a nemzetközi konfliktusok
megítélésében.
Hagyományőrző Tagozatunk tagjai
korhű ruhákban, korhű eszközökkel,
korhű alaki szabályzatnak megfelelően tartanak bemutatókat.
A Magyar Tartalékosok Szövetsége kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. A NATO tartalékos szervezetei felé mi képviseljük a
magyar tartalékosokat, ezt a megbízást a Honvédelmi Minisztériumtól
kaptuk még a megalakulásunkkor.
Ilyen például a NATO mellett működő
CIOR, azaz a Tartalékos Tisztek Szövetsége, amely az egyik legkiterjedtebb és legnagyobb tartalékos szervezet a világon, 1,3 millió taggal. De

jelen vagyunk az ENSZ Katonák a Békéért Nemzetközi Szervezetben (UN
SPIA) is, valamint az európai katonai-biztonsági kérdésekkel foglalkozó Gamingi Kezdeményezésben
(Gaminger Initiative, GI).
Meg kell még említenünk a különböző országok tartalékos szövetségeivel való együttműködésünket,
amelyből kiemelkedik a német Bundeswehr Tartalékos Szövetség, mel�lyel nagyon eredményes a humanitárius kapcsolatunk is. Eddig közel
négy milliárd forint értékben támogatták a magyar kórházak felszerelését és nyújtottak segítséget rászoruló
családoknak.
A MATASZ civil szervezet, bárki tagja lehet, aki érdeklődik a hon védelmével összefüggő kérdések iránt.
Szervezetünk segít annak, aki tartalékosként vagy szerződéses, illetve hivatásos katonaként a Magyar Honvédség kötelékébe lépne.
Az önkéntes tartalékos katona, a
MATASZ-tag: megtanul lőni, kezelni
tudja a különböző kézifegyvereket,
tájékozódni tud térképen; fejleszti fizikai, önvédelmi, pszichikai állóképességét; megismeri a Magyar
Honvédség legkorszerűbb alakulatainak szervezetét, kiképzését, fegyverzetét.
A MATASZ a jövőben továbbra is
kiemelten fontos feladatának tekinti, hogy egyfajta hídszerepet töltsön
be a magyar társadalom és a Magyar
Honvédség között. A MATASZ élén a
közgyűlés által választott elnökség
áll; a szervezet elnöke Széles Ernő ny.
dandártábornok.
A MATASZ-nak jelenleg több ezer
tagja van – köztük szép számmal nők –,
nyugállományú katonák, önkéntes
tartalékosok és olyan civilek, akik egyszerűen csak érdeklődnek a honvédelem ügye iránt. A belépéshez csupán
egy nyilatkozatot kell kitölteni, nem
szükséges semmilyen erőnléti képesség vagy katonai előképzettség.
Tóth Lajos László,
a MATASZ elnökségi tagja
Elérhetőségünk:
1087 Budapest, Kerepesi út 29/b
Telefon: + 36 1 263 5403
Honlap: https://www.hsz.hu/
Kapcsolat: mataszbp@gmail.com
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Megkezdődtek a miniszteri
tájékoztatók
Magyarország honvédelmi minisztere látogatott el
a nyugállományúakhoz
A nyugállományú katonákat nem szabad elfelejteni!
Ők azok, akik aktív szolgálatukat a haza védelmében
töltötték, ezért jogosan
igénylik a haderő aktuális
helyzetéről szolgáló tájékoztatást. Ennek szellemében
kezdődött a honvédelmi
miniszter által kezdeményezett, a nyugdíjasoknak szóló
tájékoztatósorozat, melynek első állomása Budapesten, a Stefánia Palota –
Honvéd Kulturális Központ
színháztermében volt.
Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a haderő aktuális helyzetéről és a
nyugállományú katonákat, valamint
a nyugdíjas polgári alkalmazottakat
érintő legfontosabb tervekről szóló,
az ország hét régióját érintő, országjáró tájékoztató sorozatot kezdeményezett.
Február 17-én, az előadás előtt a
Stefánia Palota Zászlós termében
a 29 tagozatelnök várta a minisztert,
aki kézfogással üdvözölte őket. A szín-

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális
Központban kezdte országjáró téjékoztató előadássorozatát

házterem délután háromra zsúfolásig
megtelt. A katonai szolgálatban töltött
évtizedek, a jó és rossz tapasztalatok,
összességében a hivatás megbecsülése és szeretete kíváncsivá tette a
hallgatóságot, még akkor is, ha úgy
érezték, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program (korábbi nevén
Zrínyi 2026) a nyugállományú közösséget közvetlenül
nem érintheti. A miniszteri prezentáció azonban beigazolta, hogy ebben
bizony tévedtek!
Az előadás előtt
dr. Keszthelyi Gyula
ny. mk. dandártábornok köszöntötte a hallgatóságot,
A széksorokat zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők
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és ez jó alkalom volt arra, hogy a nyugállományú katonák és a honvédségi
nyugdíjasok is jobban meg
ismerjék
a klub új elnökét. Az elnök bevezetőjében megköszönte dr. Benkő Tibor
miniszter úrnak, hogy elfogadta a
meghívást, majd röviden ismertette
a miniszter katonai pályafutását, amit
– mint mondta –, igazi katonai karrierpályaként lehet méltatni, hiszen a
katonai főiskola elvégzése után a kiskunhalasi szakaszparancsnoki beosztásból jutott el a legelső katonai beosztásba, a vezérkari főnöki pozícióba.
Benkő Tibor úgy kezdte az előadást, hogy „nem leszek rövid”, és valóban, mintegy másfél órában – végig
állva és az odakészített vízből egyet
sem kortyolva – kötötte le a feszülten
figyelő hallgatóságot.
Négy fő témát jelölt meg: a Magyar
Honvédség elmúlt 30 éve; biztonsági
I. évfolyam 1. szám
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környezetünk változása; a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program: Pillér 1. és Pillér 2.; nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok.
Az elmúlt 30 évet számokkal, adatokkal alátámasztva foglalta össze.
Beszélt a honvédség lejtmenetéről,
ami a vezetést érintő gyors váltásokban, a mind létszámban, mind
fegyverzetben bekövetkezett drámai csökkenésben mutatkozott meg.
Szólt az akkoriban eluralkodott szemléletről, hogy „a NATO majd megvéd
minket, ha baj van”, pedig a szerződésben az is szerepel, hogy minden
tagállamnak kötelessége megvédenie saját magát.
A második témakör kapcsán beszélt a közel-keleti országok és a Nyugat-Balkán államainak instabil biztonsági helyzetéről, az illegális migrációról. Mint mondta, az új fenyegetésekre és a NATO által megjelölt
keleti és déli veszélyeztetettségi irányokra adandó válaszul jött létre a
program, amelynek eredményeként
Magyarország a térség meghatározó – a legkorszerűbb haditechnikával
felszerelt, lojális, esküjéhez és hazájához végsőkig hű katonákból álló –
haderejével fog rendelkezni.
A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program két – időben egymást követő – pillérje kapcsán a miniszter tíz
fontos képesség megteremtéséről
szólt, kezdve a repülő-, harckocsi-,
légvédelmirakéta- stb. képességgel.
A kivetített kép mutatta a NATO „titokzatos” C4ISR betűszó (Command,
Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance & Reconnaissance System) mögött rejtőző képesség megteremtését is,
valamint a jövőben létrehozandó katonai radarrendszer kialakítására vonatkozó K+F feladatokat.
Az erős személyi állomány megteremtéséhez szükség van egy tudatosan és következetesen végrehajtott
katonai életpályamodell megteremtésére és fenntartására, mely megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülést biztosít a hadseregben szolgáló
minden katona számára. (Itt emlékeztetett az idei – minden fegyveres
szolgálatot teljesítő személyre érvényes – 500 ezer forintos pluszilletmény kifizetésére, melyet háromévenként meg akarnak ismételni,
2020/1.
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Honvédelmi miniszterünk Debrecenben
elismerve a katonai esküt, szolgálatot és elkötelezettséget.)
Benkő Tibor beszélt a hibrid hadviselésről, a kibertérben zajló hadműveletekről és az egyre gyarapodó kihívásokról, amelyekkel szemben
kiugróan komoly anyagi forrásokra
van szükség. Amellett, hogy Magyarország teljesíteni fogja a NATO-nak
tett vállalását, azaz 2024-re a védelmi kiadások tekintetében eléri a GDP
2%-át, a kormánynak minden évben
tovább kell növelnie a tárca büdzséjét. „Hosszú évek hiánygazdálkodása után 2016-tal kezdődően az évenkénti költségvetés végre lehetőséget
adott a mindenre kiterjedő fejlesztésre” – mondotta.
Az anyagi és erkölcsi megbecsülés
lehetőségeit szolgálják az új Obsitos
és a Veterán Programok. A miniszter
hangsúlyozta, hogy az Obsitos Programba minden, a honvédelmi tárca
gondoskodási körébe tartozó személy bele fog tartozni! Fontos, hogy
a minisztérium vezetése a továbbiakban is érezze a nyugállományúak támogatását. Jó lenne, ha az utcán ismét láthatnánk egyenruhás magyar
katonát, magyar tisztet!
A beszéd zárószavait nagy taps fogadta. Keszthelyi Gyula köszönő szavai után Benkő Tibor szigorúan a lelkére kötötte az elnökünknek, hogy
elvárja a közös munkát és a nyugdíjas katonák támogatását.
Következett a meglepetés! Amikor Kovács Imre ny. dandártábor-

nok, a klub társadalmi elnöke megtudta, hogy a honvédelmi miniszter
elfogadta a Budapesti Nyugállományúak Klubja meghívását – átvitt értelemben 2500 klubtag invitálását –,
elhatározta, hogy olyan ajándékot kíván Benkő Tibornak átadni, amelyet
ő maga készített.
Ahogy Keszthelyi Gyula felkonferálta: Kovács Imre tábornok úr ajándéka
egy igazi hungarikum, egy olyan unikális ötkötetes könyvsorozat, amelyet saját maga szerkesztett, és saját
anyagi erőforrásaira építve adott ki.
A Történelmi Magyarország vármegyéi
képeslapokon című kötetek egyben
tükröt is tartanak a múltunkról.
A regionális miniszteri tájékoztatók Kaposvár, Székesfehérvár, Kecskemét, Debrecen, Szolnok, Győr és
Budapest helyőrségekkel folytatódtak volna, azonban az ez év tavaszán megjelenő koronavírus-járvány
miatti veszélyhelyzet kihirdetése közbeszólt, s így csak a március 3-i

A koronavírus-járvány kialakulása után
minden helyszínen szigorúan betartották
a járványügyi előírásokat
kaposvári előadást tartották meg.
A nyári szünetet követően a járvány
ügyi rendszabályok szigorú betartása
mellett (távolságtartás, maszkviselés,
kézfertőtlenítés, lázmérés) augusztus 18-án Kecskeméten folytatódott
a program, melyet Szolnok, Debrecen, Győr követett.
Szabóné
dr. Szalánczi Erika,
a BPNYK Térképész Tagozatának
elnöke és a szerkesztőség
Fotó: Jánka András
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Vendégünk volt
az MHP törzsfőnöke
Ez év januárjában folytatódott az a majd egy évtizede kezdődött előadás-sorozat, melynek
keretében a Magyar Honvédség vezetésének tagjai tájékoztatják a Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és Légvédelmi Tagozatának tagjait a honvédelem aktuális kérdésekről, a Magyar Honvédség helyzetéről. Az év első klubnapján Mihócza Zoltán altábornagy,
a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke volt a vendég.
A BPNYK Repülő és Légvédelmi Tagozatnál csaknem 10 éves hagyománya
van a vezetői tájékoztatóknak. 2011től dr. Benkő Tibor vezérezredes, a
Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar korábbi főnöke vagy helyettesei szinte minden évben fotókkal, grafikonokkal, táblázatokkal
illusztrált előadásokat tartottak tagjainknak a honvédelemmel összefüggő aktuális kérdésekről, melyekben
őszintén beszéltek a haderő helyzetéről, problémáiról. Tudjuk, tapasztaltuk, hogy a 2010-es évek első felében a Magyar Honvédség kritikus
helyzetben volt, mivel a szűkös anyagi források éppen csak biztosították a
működést, azonban ezekről a problémákról is őszintén beszéltek a meghívott előadók. Már akkor is jó érzés
volt részt venni ezeken az előadásokon, s látni azt a bizalmat, melyet a
katonai vezetők a nyugdíjas katonák
iránt táplálnak. Általában ezek a felső

Mihócza Zoltán altábornagy részletesen
szólt a Magyar Honvédség helyzetéről
és a folyamatban lévő fejlesztésekről
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Dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. dandártábornok köszönti a vendéget és megnyitja
a rendezvényt
vezetői tájékoztatók nyitották meg a
tagozatnál az új esztendőt.
A 2019-es év a Magyar Honvédség
életében is jelentős változásokat hozott, így a korábbi, már megszokott
előadás elmaradt. 2020-ban azonban ismét egy magas beosztású katonai vezetőt láthatott vendégül a Repülő és Légvédelmi Tagozat, Mihócza
Zoltán altábornagyot.
A január 20-án képekkel és videóbejátszásokkal színesített tájékoztató a résztvevők egyhangú véleménye
szerint nagyon érdekes, rendkívül
magas színvonalú volt. Részletesen
bemutatta a Magyar Honvédség aktuális helyzetét és a 2026-ig szóló (sőt már 2030-ra is előrevetített)
haderőfejlesztési program főbb célkitűzéseit, az eddig elért eredményeket.

Ahogy időnként végignéztem a Pódium bárban helyet foglaló egykori
tisztek, tábornokok, családtagok arcán, ugyanazt az érdeklődő és bizakodó arckifejezést láttam, mint amikor
megtudtuk, hogy egy olyan katonát
neveztek ki a tárca élére, aki több mint
negyven éves katonai szolgálata, közel
egy évtizedes vezérkarfőnöki beosztása alapján kiválóan ismeri a hadsereg
helyzetét, világos, egyértelmű, elérhető célokat tud kitűzni és képes alkotó
módon megvalósítani azokat.
Mihócza tábornok előadásában
öröm volt hallani, hogy hazánknak
a sok „karcsúsítás” után végre olyan
hadserege lesz, amely valódi képességekkel és elrettentéssel bír, s nem
csak a külföldi békemissziókban betöltött szerepe révén válik a NATO tagországainak megbecsült partnerévé.
I. évfolyam 1. szám
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Altábornagy úr részletes tájékoztatása alapján egyértelműen érzékelhettük, hogy a kormány komolyan
veszi a honvédségünk céltudatos fejlesztését, korszerű technikai eszközökkel történő ellátását, a személyi
állomány létszámának stabilizálását,
kiképzettségének, felszereltségének,
társadalmi megbecsültségének javítását, s megteremti a szükség esetén
rövid idő alatt mozgósítható és hadra fogható, jól kiképzett tartalékos
rendszer kiépítésének feltételeit.
Minderről konkrét adatokat is
megtudhattunk, amelyek közül – a
tagozat szakmai jellege miatt – természetesen a legújabb helikopterek,
repülőgépek, légvédelmi rakéták várható, illetve már meg is valósult hadrendbe állítása váltotta ki a jelenlévők legnagyobb tetszését. Azzal is
egyetértett mindenki: végre eljött az
ideje, hogy leszámoljunk azzal a „civil” felfogással, miszerint Magyarországnak nincs szüksége ütőképes
hadseregre, mert ha netán (amit sokan nem tartanak valószínűnek) külső fegyveres támadás érné hazánkat,

OBSITOS
akkor itt teremnek
a NATO-csapatok
és visszaverik (he
lyettünk) az agresszort. Erről XIV.
Lajos francia király kijelentése jut
eszembe mindig:
„Bízzál Istenben,
de tartsd szárazon a puskaport”.
Nos, a mi esetünkben az Istent talán a NATO helyettesíthetné, de
a Magyar Honvéd
ségnek kell felelnie
az ország szu
ve A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták az előadót
renitásának meg
őrzéséért. Azaz, jó volt hallani, hogy élő kapcsolatok ápolását a nyugállonem a külső segítségben kell bíznunk, mányba vonult katonákkal, egykori
nem csak arra kell számítanunk, ha- polgári dolgozókkal, s nem felejtik el
nem rövid időn belül el kell érnünk, korábbi szolgálatukat, a haza védelhogy haderőnk a térség meghatá- mében tett erőfeszítéseiket.
rozó fegyveres erejévé váljon. Más
fontos üzenete is volt ennek az előaBüki Péter ny. alezredes,
dásnak! Beigazolta, hogy a katonai veBPNYK Repülő és Légvédelmi
zetés fontosnak tartja a folyamatos,
Tagozat

A ZRÍNYI KIADÓ ÚJDONSÁGA

Magyar katonák szíriában
Egy különleges misszió aleppóban 1974–1983

Zrínyi Kiadó – HM Zrínyi Nonprofit Kft.
Könyv- és térképbolt:
1024 Budapest, Fillér u. 14.
Nyitvatartás:
hétfőtől péntekig 9.00–16.30
Telefon: +36 1 212 4540
E-mail: gyor.edina@hmzrinyi.hu
2020/1.
Online vásárlás: shophmzrinyi.hu

A szíriai Aleppóban 1974 és 1983 között
magyar tanácsadók irányításával jött létre
a műszaki katonai felsőoktatás és alakult
meg a Hadmérnöki Akadémia. Ezt a teljesítményt egy maroknyi magyar csapat
mutatta fel, amelynek tagjai a misszió közel tízéves időtartama alatt a világ – sajnos már akkor is meglévő – egyik fegyveres-terrorista gócpontjában dolgoztak.
A Magyar Honvédség ezzel a kiadván�nyal tiszteleg az egykori aleppói magyar
katonai misszió tagjainak szakmai teljesítménye és katonai, emberi helytállása
előtt, s e gesztussal az aleppói misszió
krónikája végre bekerülhet a Magyar Honvédség „hivatalos” történetébe.
Az 1974 és 1983 között folytatott katonai misszió egyik parancsnoka, a kötet
szerzője, dr. Kolozsvári Sándor ny. mk.
ezredes nemcsak visszaemlékezéseiből,
hanem irattári forrásokból, levéltári
dokumentumokból is merítve eleveníti fel azokat az éveket, amikor különle-

ges körülmények között, hazájától több
ezer kilométer távolságra dolgozott egy
szorgos, lelkes aleppói magyar csapat.
A szerző nem csupán azt vállalta fel, hogy
a megtörtént eseményekről megírja az
emlékeit, összegyűjti a fellelhető adatokat, információkat, de bemutatta a szíriai
Aleppó városának akkori életét, a körülményeket, a szíriai sajátosságokat, hogy
betekintést nyerhessünk az arab világ
mindennapjaiba, megérezzünk valamit
annak atmoszférájából, minél jobban
megismerhessük annak különleges felfogását, világlátását.
Egy speciális környezetben, fegyvertelenül, de mégis katonai körülmények között
dolgozó csoport munkájának megértése
nagy figyelmet kíván. A kötet szerzője többek között arra vállalkozott, hogy mindezeket megkísérelje úgy bemutatni, átadva
értékes ismereteit és személyes tapasztalatait, hogy az közérthető, ugyanakkor végig
szakmai legyen.
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Páncélostalálkozó
emlékoszlop-avatással
A koronavírus miatt bevezetett szigorú rendszabályok sem akadályozták
meg a Nagyatádi Harckocsiezred nyugdíjas tagjait, hogy találkozójukon emlékoszlopavatással tisztelegjenek egykori bajtársaik emléke előtt.
A nagyatádi 69. Harckocsi Ezred
Nyugdíjas és Baráti Kör úgy döntött,
hogy a vírus miatt elmaradt Honvédtalálkozó helyett egy kisebb, Páncé
lostalálkozóra hívja meg tagjait. Szép
számmal érkeztek résztvevők az ország távoli pontjairól is a rendezvényre. A szívélyes fogadtatásról az
emlékoszlop-avatást megelőző este
a Tiszaföldvárról érkezett Csontos
Lajos és családja finom halászlével,
marhapörkölttel és óriáspalacsintával gondoskodott. Az est folyamán a
civil szervezet aktivistái munkájának
elismerése után a résztvevők felelevenítették katonaéveik legszebb eseményeit, derűs élményeit. A reggeliről szintén Csontosék gondoskodtak,
debrecenivel és albán zsemlével kínálták a vendégeket.
Sokan gyűltünk össze a nagyatádi
temetőben a Nagyatádon szolgált és
elhunyt bajtársak emlékoszlopának
avatásán. A Vránics Ildikó által gitárral kísért ismert katonanóta mindenki szemébe könnyeket csalt. Ormai

A találkozó résztvevői

István polgármester megköszönte a
szervezőknek, hogy létrejöhetett ez
a találkozó, melynek keretében megemlékezünk egykori és jelenlegi bajtársainkról. Elmondta, örül annak,
hogy a 69. harckocsizók egy erős,
összetartó erőt képviselnek. Az egyesület nem engedi feledésbe merülni a páncélosokat, a
„feketéket, kányákat”.
„Nagyatád együtt élt a
katonákkal, és a katonák együtt éltek a várossal. Ezt soha nem
feledjük” – hangsúlyozta a város első
embere.
Az emlékoszlopot
Jákob János dandártábornok, protestáns
tábori püspök, Berta
Tibor ezredes, a Katolikus Tábori Püspökség általános helynöke, valamint Faith
A tábori püspökségek képviselői megáldották és megszentelték
Asher budavári rabbi
az emlékoszlopot
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áldotta és szentelte meg. Ezt követően elhelyezték a megemlékezések koszorúit az emlékoszlop talapzatán.
Az ünnepség végén felolvasták
Benkő Tibor honvédelmi miniszter
parancsát, mely szerint Csontos Lajost
a Honvédelemért Kitüntető Cím III.
fokozatával tüntette ki. A kitüntetést
Kocsi László alezredes, a Honvédelmi Minisztérium osztályvezetője adta át. Csontos Lajos egykori páncélos
lánctalpas javítószakasz-parancsnok
elmondta, élete legszebb 18 évét töltötte Nagyatádon.
A díszebéden Nagy Gyula ezredes (HOKOSZ) méltatta a harckocsizókat, és elismerően szólt a jelenlegi
munkáról. Ormai István polgármester és Hortobágyi Ferenc őrnagy a
honvédelmi miniszter ajándékát vehette át.
Hortobágyi Ferenc ny. őrnagy,
a 69. Harckocsi Ezred Nyugdíjas
és Baráti Kör elnöke
Fotó: Györke József
I. évfolyam 1. szám
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A magyar katonai
repülés történetére,
hőseire emlékeztünk
A keresztény világ legnagyobb Mária-ünnepe minden év augusztus 15-e, Nagyboldogas�szony ünnepe. A 20. század elején, a katonai repülés térhódításakor a magyar katonai
repülők Szűz Máriát, Nagyboldogasszonyt választották égi oltalmazójuknak. E naphoz
kötődően rendezett megemlékezést Budapesten a Repülő és Légvédelmi Tagozat
és a Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület (TÉBE).
A Repülő és Légvédelmi Tagozat és a
TÉBE tagjai augusztus 19-én Budapesten, az Örs vezér téren, a magyar katonai repülés hősei tiszteletére két éve
felállított márvány emléktáblánál találkoztak.
Az elmúlt 120 esztendő legjelentősebb állomásait, legkiválóbb pilótáink
tetteit Tóth Sándor ny. ezredes, a TÉBE
elnöke idézte fel. Elsőként Petróczy
István százados nevét említette, aki
1910. július 22-én az Osztrák–Magyar
Monarchia haderejének tisztjeként első magyarként érdemelte ki a katonai
repülőgép-vezető címet és igazolványt.
Az első világháború nagy lendületet
adott a hazai katonai repülés fejlődésének is. A légi harcokban több pilótánk is elnyerte az „ász” minősítést, így

Kiss József t. hadnagy (19 légi győzelem), Fejes István tiszthelyettes (18) és
Gräser Ferenc hadnagy (16).
1918. november 9-én létrejött a Magyar Légicsapatok Parancsnokság, az
önálló magyar katonai repülőerők első alakulata. A trianoni békediktátum
közel két évtizedig blokkolta a magyar
katonai repülést, de 1938. december
végén elindulhatott a Magyar Királyi
Honvéd Légierő megszervezése.
A magyar pilóták a második világháborúban is kitűntek tudásukkal és
bátorságukkal. Közülük mintegy negyvenen érték el az „ász” minősítést, élükön Szentgyörgyi Dezsővel (30 légi
győzelem). Debrődy György 26, Tóth
Lajos 26, Molnár László 23 légi győzelemmel voltak a legsikeresebbek.

Az újabb jelentős állomást az 1948.
év jelentette, amikor április 10-i hatállyal elrendelték az 1. Honvéd Repülőkiképző Osztály felállítását Mátyásföldön.
A beszédet követően a Repülő és
Légvédelmi Tagozat részéről dr. Keszt
helyi Gyula ny. mk. dandártábornok,
elnök vezetésével Fotul József ny. alezredes, a BNYK elnökhelyettese, Büki Péter ny. alezredes, vezetőségi tag,
míg a TÉBE képviseletében Tóth Sándor ny. ezredes, elnök, Csomós Lajos
ny. vezérőrnagy és Pantyi György ny.
alezredes helyezték el koszorúikat az
egykori mátyásföldi repülőtér területén álló emlékműnél.
Büki Péter ny. alezredes,
Fotó: a szerző felvétele

Emlékfotó a megemlékezés résztvevőiről
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50 éves a Kertbarát
Szövetség
A Budapest Nyugállományúak Klubja Kertbarát Tagozata minden év szeptemberében
rendezi meg termény- és termékkiállítását a Stefánia Palotában. Az idei program bővebb
volt a szokásosnál: megünnepelték a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége
megalakulásának 50. évfordulóját is.
Ne add, Uram, az esőt! – szakadt fel a
sóhaj a Stefánia Palota egyik tanácstermében ülésezők ajkán úgy augusztus közepén, miután megtervezték,
miként bonyolódjon le a megalakulásunk 50. évfordulójára tervezett jubileumi rendezvény. A rejtélyes sóhaj
megértéséhez szükséges tudnivalókat megpróbálom igen röviden leírni.
Az Obsitos szorgalmas olvasói előtt
ismert, hogy klubunk Kertbarát Tagozata minden év szeptemberében
rendezi meg termény- és termékkiállítását a Palota Caffé Galériájában. Erre néhány éve „ráépült” a Budapesti
Kertbarát Szövetség Szép Kertek versenyének díjkiosztója. Ez évben pedig felmerült az ötlet: ha már összejövünk, ünnepeljük meg a Kertészek
és Kertbarátok Országos Szövetsége
megalakulásának 50. évfordulóját is,
ahová meghívást kapnak a budapestiek mellett a vidéki kertbarát körök is.
Az ügy különösen akkor vált komollyá, amikor Nagy István agrárminiszter és államtitkára, Feldman Zsolt
is elvállalta a fővédnökséget tagoza-

Erős Miklós, az Esztergomi Kertbarát Kör
elnöke emlékezett a fél évszázadra
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tunk sajnos azóta elhunyt mentorával, Bálint Györggyel egyetemben.
A Palota vezetésével egy „operatív
törzs” alakult, és többszöri egyeztetés után megoldódni látszott minden, amikor újabb megszorítások érkeztek, főleg az élelmiszer-higiéniát
illetően. Így augusztus közepén „újratervezésbe” kellett fogni, ami azt
eredményezte, hogy a kiállítás és az
állófogadás a Palota udvarára kerül, bent csak a színháztermet lehet
igénybe venni. Igen, ez megvalósítható, de mi van, ha két hét múlva esik
az eső? És jött a sóhaj…!
De nem esett! Gyönyörű, kellemes
időben fogadta szeptember 11-én
a 15 kiállító kertbarát kört és a látogatókat a Palota udvara. A kiállítók
esztétikusan és gusztusosan díszítették föl a kijelölt asztalaikat, gyönyörűség volt rájuk nézni. A hagyományoktól eltérően a kertbarátság
jegyében nem volt zsűrizés, pedig
ott volt Zsigó György, a Növényvédelmi Orvosi Kamara elnöke, a 2017.
év Agrárembere, aki rendszerint zsűrizni szokott. Véleményét azért elmondta: ritkán látni ilyen változatos,
színes kiállítást, optimizmus tölti el,
hogy a kertbarátok egyáltalán nem
tétlenkednek. A terv szerint 10 órakor András Károly, a Budapesti Kertbarát Szövetség elnöke nyitotta meg
a kiállítást a vendégek és a látogatók
előtt is. Tapasztalható volt szakmai
érdeklődés is.
A vendégek között üdvözölhettük
Bálint György özvegyét, Récsey Antóniát, akinek vigaszt nyújthatott a színes kavalkád látványa. Mód volt kertészeti lapok és 2021. évi kertészeti
naptárak vásárlására is. A kiállítást

színezte tagozatunk költőjének és
festőjének, Monok Zsuzsannának főleg virágcsendéletekből álló tárlata.
A program szerint 11 órakor a Himnusz hangjaival kezdődtek a további
események a színházteremben. Ide
elsősorban csak azok jutottak be regisztráció után és színházjegy birtokában, akik valamilyen elismerésben
fognak részesülni. A megjelenteket

A születésnapi torta megszegése

itt is András Károly üdvözölte, átadta a fővédnökök üdvözletét is, majd
virágcsokrot nyújtott át Bálint György
özvegyének. Ezután a Palota igazgatója, Aulechla József ezredes házigazdaként üdvözölte a kertbarátokat. Elmondta: az ő és minden munkatársa
igyekezete arra irányult, hogy méltó
körülmények között történjék az 50.
évforduló ünneplése. Keszthelyi Gyula ny. mk. dandártábornok, klubunk
elnöke a klub nevében, de úgy is
mint a helyi kertbarátok tagja köszöntötte a megjelenteket. Emlékezte-
tett: júniusban tele bizonytalansággal
kezdődött a szervezés, ami végül sikerrel járt. Jó ötlet volt a kiállítást az
I. évfolyam 1. szám
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A résztvevők a Stefánia Palota udvarán

udvarra telepíteni. Dicsérte a vendégek asztalait, majd megjegyezte: jó
lenne, ha a jövőben is megjelennének
a kiállításainkon azok a vidéki és budapesti kertbarát körök, amelyek erre késztetést éreznek. Ezután Radványi Imréné, tagozatunk elnöke, a
Budapesti Kertbarát Szövetség vezetőségi tagja emlékezett meg Bálint Györgyről egy személyes hangú
búcsúlevéllel, úgy, hogy a háttérben
vetített képek jelentek meg Gyuri bácsi életéről, tagozatunkban végzett
munkájáról, 100. születésnapja ünnepléséről. A következő szónok Erős
Miklós volt, aki 50 éve elnöke az Esztergomi Kertbarát Körnek. Ismertette a mozgalomnak még az 50 év előtti történetét is, az eredményeket, a
nehézségeket, a pénzügyi gondokat,
a beszűkült lehetőségeket, de mint
mondotta, „az emlékek szépek, és
van mire büszkének lenni”.
Az ünnepség következő programpontja az elismerő oklevelek adományozása és a Szép Kertek díjkiosztása volt, amiben szintén András Károly
vitte a főszerepet.
A díjkiosztás után egy kis frissítő
szünet, majd kultúrműsor következett. Ez utóbbit tagozatunk versmondói, Monok Zsuzsanna és Élő Anikó
vezették be Monok Zsuzsanna verseinek ihletett előadásával. Ezután a Lui
művésznevű bűvész ejtette ámulat2020/1.

ba a nagyérdeműt fantasztikus, szinte a csoda határát súroló trükkjeivel,
„gondolatolvasásával”. Nagy tapsot
kapott a kertészkedés hangulatához
is illeszkedő folklórblokk, a Jászsági
Hagyományőrző Egylet citerával
kísért népdalműsora, valamint a
Keresztúri Szlovák Asszonykórus fel
lépése. A színháztermi ünnepség a
Szózattal, valamit Radványi Imréné
zárszavával és a közönségnek az udvaron időközben előkészített állófogadásra való meghívásával ért véget.
Az állófogadáson dr. Komiszár Lajos
ny. főtanácsos, a hazai virágkötészet
atyamestere mondott pohárköszöntőt, aki Bálint György örökébe lépve
szakmai irányítója tagozatunknak.
Értékelte az eseménydús nap történéseit, köszönte a szervezők, a

Egy kis ízelítő a kiállított terményekből

kiállítók munkáját, a Stefánia Palota
munkatársainak segítőkészségét, a
látogatók érdeklődését.
Természetesen a pohárköszöntő után sem oszlott föl a közönség,
szinte most indult be a kötetlen beszélgetés, a barátkozás. A Budaörsi
Kertbarát Kör az alkalomhoz, az
50. évfordulóhoz illően feliratozott
tortát hozott, amelynek szeleteiért
sorban álltak az érdeklődők. Az as�szonykórus körtáncot lejtett, és talán hangulatosabb, kedvesebb, főleg huncutabb műsort adott, mint
bent a színházteremben. Így azután
vidám hangulatban folyt a kiállítás
bontása és a résztvevők búcsúzása. Ezzel a mondattal zárom a tudósítást, annak előrebocsájtásával,
hogy a rendezvény értékelése, a tanulságok levonása még hátravan.
Annyit teszek hozzá, hogy a koronavírus nem tudott kifogni a kertbarátokon, sőt akadékoskodásával segítette, kreativitásra késztette őket.
Például abban, hogy a kiállítást hangulatosabb, látványosabb megrendezni a Palota udvarán, kertjében,
mint zárt helyen. De mi történik,
ha jön az eső? Hát akkor… Ne add,
Uram, az esőt!
Kolossváry Miklós ny. alezredes,
BPNYK Kertbarát Tagozat
Fotó: Erdő Judit és a szerző felvételei
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Az idősek világnapja
Az elismerések átadása mindig ünnepi pillanat, mely különösen fontos a kitüntetett, megjutalmazott számára.
Az idén a veszélyhelyzet miatt nem került sor ezekre az
ünnepi eseményekre, ezért a Budapesti Nyugállományúak
Klubja vezetése úgy döntött: az át nem adott kitüntetéseket, emléktárgyakat ünnepélyes keretek között az idősek
világnapján nyújtja át az elismerésben részesült tagjainak.
Az egyik legjelentősebb nemzetközi
szervezet, az ENSZ a világban végbemenő, nem mindig kedvező társadalmi
változások érzékelése alapján 1991ben szükségét érezte, hogy felhívja a
figyelmet a méltóságteljesen eltöltendő idős korra, ezért október 1-jét az
idősek világnapjává nyilvánította. Ez
a nap azóta is lehetőséget nyújt arra,
hogy az idős emberek és problémáik a
figyelem középpontjába kerüljenek, és
köszönetet kapjanak az idősek mindazért, amit a társadalomért tettek.
Kívánatossá vált azonban az is,
hogy az idősekkel való törődés ne
csak egy ünnepnaphoz kapcsolódjon, hanem lehetőleg folyamatos legyen. E gondolatok jegyében, az ez
évi világnap alkalmával kezdődik „Az
egészséges öregedés évtizede (2020–
2030)”. Ennek komplex rendszernek
kell lennie, ami magában foglalja a
teendőket az egészség megőrzésétől
a szociális gondoskodásig.
Az idősek világnapja intézménye
természetesen hazánkban is működik, e kitüntetett napon szinte minden
figyelem az időskorúak felé irányul.
Az idős kort a statisztikusok általá-

Az idősek napi rendezvény résztvevői
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ban 65 évtől számítják. A Budapesti
Nyugállományúak Klubja tagságának
átlagéletkora 76 év, ezáltal igencsak
súlyozottan jelentkezik a velük való
tartalmas törődés. Ezt a honvédelmi
vezetés tudja, ismeri, és nem kevés
erkölcsi, valamint anyagi megbecsülést tükröző intézkedésen dolgozik,
amint azt dr. Benkő Tibor honvédelmi
miniszter ez év február 17-én klubtagságunk körében elhangzott tájékoztatásából is megtudhattuk.
A központi ünnepséget a járványbiztonsági szabályok szigorú betartásával tartották meg szeptember 30án, a Stefánia Palotában.
Az ünnepség a Himnusz hangjaival
kezdődött, majd dr. Keszthelyi Gyula
ny. mk. dandártábornok, klubunk elnöke nyitotta meg a rendezvényt. Ismertette az idősek világnapja jelentőségét, az egyre növekvő számú időskorú
embertársunkkal való törődés indokoltságát, szükségszerűségét. A klubvezetés ünnepélyesebb körülmények
között tervezte köszönteni őket: a színházteremben, műsorral, hozzátartozókkal, állófogadással. Azonban meg
kellett elégedni a szerényebb körülmé-

Elismerések átadása

nyekkel, a lehető legkevesebb létszámmal. De jövőre minden másképp lesz!
– mondotta az elnök.
Ezt követően a klubelnök – Szabó
Tünde őrnagy, a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság részlegvezetője közreműködésével – az idősek világnapja
alkalmából miniszteri elismeréseket
adott át a honvédelem ügye érdekében huzamos időn át végzett áldozatos munkájuk elismeréseként Gávai
Annának (a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát), Szabóné
Szemereczky Ilona ny. alezredesnek
(az Aranykor Kitüntető Cím arany
fokozatát), Ivanics József ny. ezredesnek és Balogh Lajos ny. alezredesnek (az Aranykor Kitüntető Cím
ezüst fokozatát).
Ez évben még nem volt lehetőség a
korábbi ünnepkor esedékes miniszteri, Magyar Honvédség parancsnoki elismerések átadására, amit most pótolni lehetett. Így az ezekben érdekeltek
is meghívást kaptak az ünnepségre, s
ünnepélyes keretek között vehették át
a járványveszély első hulláma idején
adományozott elismeréseket.
Az elismerések átadása után Keszthelyi Gyula klubelnök gratulált az
érintetteknek, erőt és főleg jó egészséget kívánt, majd a Szózat elhangzása után meghívta a megjelenteket
egy kis baráti beszélgetésre, pogácsázásra és egy pohár pezsgőre. Itt
Nagy Gyula ny. ezredes, a klub örökös tiszteletbeli elnöke mondott pohárköszöntőt.
Kolossváry Miklós ny. alezredes
I. évfolyam 1. szám
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Főzzünk együtt!
Balázs Gergő mesterszakács, a Stefánia Palota – HKK
Regiment éttermének főszakácsa ajánlja az Obsitos
olvasóinak

Sertésszűz pikáns módra,
ahogy a konyhafőnök szereti

Hozzávalók (két személyre):
A sertésszűzhöz:
• 0,2 kg sertésszűz
• só,
• bors,
• rozmaring

A sertésszüzet lehártyázom, sóval és
borssal fűszerezem, majd egy serpenyőben pici olajat hevítek és pár
másodperc alatt kérget sütök rá. Teszek mellé egy-két rozmaring szálat és
50-60 percre 65 °C-os gőzös sütőbe rakom (ha nincs gőzös sütöm, akkor egy
lábos vizet rakok a sütő aljába).
A krumplit meghámozom, sós vízben főzöm, de nem teljesen puhára.
Hagyom kihűlni, majd nagylyukú reszelőn lereszelem. Hozzáadom a tojásokat, tört fokhagymával, borssal, rozmaringgal és ha szükséges még sóval
ízesítem. Egy serpenyőben olajat he-

TISZTELT OLVASÓINK!
Az Obsitos szerkesztőbizottsága elkötelezett abban a tekintetben, hogy a
nyugállományú katonák és nyugdíjas
honvédelmi dolgozók korrekt tájékoztatása mellett meghallgassuk olvasóink
véleményét a közölt írásokról, valamint
a honvédelemmel, a honvédséggel kapcsolatos kérdésekről. Lehetőségünk sze-
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vítek, 1-2 kanálnyi krumplit beleteszek
és szétterítem ujjnyi vastagságúra.
Mindkét oldalát addig sütöm, míg szép
piros nem lesz.
A csíkokra vágott hagymát megdinsztelem, hozzáadom a csíkokra
vágott csemegeuborkát, sózom, borsozom, majd öntök rá fehérbort. Megvárom, míg az alkohol elpárolog. Hozzáadom a tejszínt. Egyszer felforr és
lezárom. Én külön szoktam vajon lepirítani a gombákat, miközben adok hozzá sót, borsot és petrezselyemzöldet.
Tálalásnál az összerakott étel tetejére
tálalom a gombákat.

rint szeretnénk segítséget nyújtani sze
mélyes élethelyzetek, jogi problémák
megoldásában is. Kérjük, hogy véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket küldjék
meg a szerkesztőbizottság címére, melyeket továbbítunk a témában illetékes
szakembereknek. Személyiségük védelme érdekében a válaszokat az Önök által
javasolt néven (keresztnév vagy becenév,
jelige stb.) fogjuk publikálni.

A házi röszti burgonyához:
• 50 dkg krumpli
• só
• 3 db tojás
• 3 gerezd fokhagyma
• bors
• rozmaring
• olaj
A Stroganoff-szószhoz:
• 15 dkg gomba
• 2 dl tejszín
• 1 fej vöröshagyma
• 1 dl fehérbor
(száraz, jó minőségű)
• 4 darab csemegeuborka
• kávéskanál só
• 1 csipet bors
• 1 csomag petrezselyemzöld
• 5 dkg vaj

Elérhetőségünk:
Obsitos szerkesztőbizottsága
Levélcím: 1087 Budapest,
Kerepesi u. 29/b (HM Zrínyi NKft.)
E-mail-cím: obsitos@hmzrinyi.hu
Tisztelettel:
Dr. Keszthelyi Gyula
ny. mk. dandártábornok,
a szerkesztőbizottság elnöke,
főszerkesztő
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