Beszámoló
2010. március 24.
Tisztelt Közgyűlés! Hölgyeim és Uraim! Kedves Barátaim! Tisztelettel és
szeretettel köszöntöm egyesületünk minden tagját és megjelent vendégeinket.
Alig négy hónapja, hogy tagságunk döntő többségének, partnereinknek és
vendégeinknek a jelenlétében ünnepeltük egyesületünk megalakulásának 20.
évfordulóját. Ma kisebb léptékű a feladatunk, a 2009-es esztendő tapasztalatairól
és 2010 egyesületi terveiről kell szót váltanunk.
Bevezetőben röviden szólni kívánok a munkánkat meghatározó legfontosabb
nemzetközi, hazai és honvédségi feltételekről, körülményekről.
A számunkra meghatározó nemzetközi folyamatok 2009-ben is világosan
rámutattak arra, hogy méretünknél, fejlettségünknél fogva elsősorban
elszenvedői
vagyunk
a
világméretű
folyamatoknak.
Ugyanakkor
megtapasztaltuk azt is, hogy NATO és EU tagként hazánk számos kérdésben
aktív résztvevője, esetenként kezdeményezője, formálója lehetett a
történéseknek. Ez év kiemelkedő jelentőségű feladata valamennyiünk számára a
felkészülés a 2011-ben esedékes EU soros elnökségre. A soros elnökség évekre
kiható fontos megmérettetés lesz hazánk és társadalmunk számára. Ez egyaránt
igaz az állami szervezetekre, de a társadalmi szervezetekre, a „civil” szférára is.
Különösen nagynak tűnik a kihívás, ha hazánk társadalmi, politikai állapotait
vizsgáljuk. Évek óta folyamatos politikai kampány közepette, szinte
kettészakadva, egyes szakértők szerint „hideg polgárháborúban” él az ország. A
világméretű gazdasági válság hazai hatásainak kezelésében gyakorlatilag nincs
egyetlen kérdés sem, amiben a politikai erők egyetértenének. Áprilisban választ
az ország - új kormány, új honvédelmi vezetés igazgatja majd ügyeinket.
Sajnálatosan keveset tudni a bennünket legközelebbről foglalkoztató
honvédelmi programokról.
A közgyűlés számára csak egy üzenetünk lehet: Demokraták nélkül nincs
demokrácia - menjen el mindenki a választásra!
Szűkebb környezetünkre, a Magyar Honvédség helyzetére tekintve, a
közelmúltban számos értékeléssel találkozhattunk. A napokban jelent meg a
tárca vezetésének összefoglalója, a „Nemzeti konszenzus négy éve. A
Honvédelem 2006-2010” kiadvány. A kiadvány előszavában a honvédelmi
miniszter által használt kifejezések:
- az elmúlt négy évet az ország gazdasági teherbíró képességével
összhangban álló, reális és végrehajtható vállalások jellemezték;
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- a honvédelem, a Honvédség nemzeti üggyé vált: a közvélemény
szemében folyamatosan az első három legismertebb intézmény között
volt, s az országgyűlési döntésekben parlamenti konszenzus érvényesült;
- a Magyar Honvédség modern, telepíthető, itthon és külföldön tartós
műveletet ellátni képes hadsereg, amelyet a személyi állomány
elhivatottságának és kiképzettségének magas foka jellemez;
- három kontinensen, 14 országban, 17 helyőrségben katonáink kiválóan
helytállnak,
- a honvédelmi költségvetés GDP részaránya folyamatosan növekedett: az
egymást követő években 1,24 - 1,28 - 1,30 - 1,31% volt;
- 2008-tól a nagyléptékű átalakításokat befejezve a stabilizáció, a
fejlesztés váltak a meghatározó célkitűzésekké, a fejlesztés részaránya a
költségvetésben folyamatosan 20% felett volt;
- 2009-ben széleskörű egyetértés alapján a kormány elfogadta a Nemzeti
Katonai Stratégiát.
Engedjenek meg egy szubjektív megjegyzést: én úgy érzem, hogy a
nyugállományúak körében időnként igaztalan fanyalgással találkozunk a mai
katonák teljesítményét illetően. A katonai szervezeteket figyelve azonban
világosan látható, hogy harcászati szinten a feladat lényege azonos a múltbélivel
- a katonák és a kötelékek kiképzése. Ezt a szubjektív érzéseken túl minősítik a
szövetség, a NATO ellenőrzései, meg a feladatok végrehajtásának színvonala. A
felső vezetés szintjén pedig a megoldandó alapkonfliktust illetően semmi nem
változott: a feladatok és a feltételek, erőforrások közötti ellentmondás
folyamatos feloldása a legnagyobb erőfeszítéseket igényli a vezetőktől ma is.
Kedves Barátaim! A bennünket leginkább érintő honvédelmi kérdés a
nyugállományúak és igényjogosult családtagjaik honvédségi ellátásainak és
járandóságainak ügye.
- Világosan meg kell mondanunk, hogy a nyugdíjasok 2.5 milliós táborában
kiemelt helyzetben vagyunk. Egyetlen munkáltatót nem találni hazánkban,
amelyik annyit tesz nyugállományú és nyugdíjas tagjaiért, mint a Magyar
Honvédség - köszönet érte. Természetesen ez nem kegy, a katonai szolgálati
életút terheinek kompenzációi, valamint a honvédség szervezeti és a
katonatársadalmi érdekei, szükségletei öltenek testet benne.
- Egyesületünk a nyugállományúak szervezeteinek sorában sok-sok erőfeszítést
tett annak érdekében, hogy védje, őrizze a jogosultságokat: ott voltunk a
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Honvédségi Érdekegyeztető Fórumon, a Honvédségi Idősügyi Tanács ülésein,
kezdeményeztük, támogattuk a HM Idősügyi Stratégiájának megszületését,
majd a stratégia cselekvési programjának kiadását. Részt vettünk a
nyugállományúak tájékoztatásában, a Bajtársi Hírlevél szerkesztésében,
terjesztésében, az Obsitos és más kiadványok elkészítésében. Egyesületünk
tagjai, többek között Pusztai Lajos, Gyuris Mihály és Sásik László egy norvég
pályázat sikeres elkészítésével több, mint 500 millió forintot nyertek, jelentős
részben nyugállományúak képzésének támogatására.
- Eredménynek tekintjük, hogy a BEOSZ - HOKOSZ - HOSZ összefogásával,
a tárca vezetőinek, szakembereinek támogatásával a jogszabályokban
biztosított járandóságok többségét 2009-ben is sikerült megvédeni. A valóság
természetesen árnyaltabb: a legrászorultabbak jelentős részéről nagyon
keveset tudunk - a katonai szervezet nélküli településeken a jogszabályokban
biztosított járandóságok jó része, szolgáltató szervezetek hiányában
elérhetetlen - sokakból pedig az Állami Egészségügyi Központban tett
minden látogatás után kikívánkozik a panasz: „bezzeg a Honvédkórházban
nem így volt” .
A tárca kommunikációja a nyugállományúakkal kapcsolatosan nagyon pozitív.
Különösen jóleső érzésekkel hallgattuk, amikor a BEOSZ 20. évfordulóján Dr.
Szekeres Imre honvédelmi miniszter, a HOKOSZ 10. évfordulóján pedig
Tömböl László vezérezredes, HVKF szólt a HM-MH és a nyugállományúak
viszonyáról, kapcsolatáról. Megerősítették, hogy nagy szükség van a megszokott
közösséghez tartozást éltető, a még meglévő tettrekészséget tápláló, a
nyugállományú bajtársakat tömörítő, a generációk összefogásár biztosító
szervezetekre, egyesületekre, klubokra. A Magyar Honvédség kéri és várja is a
nyugállományúak segítő közreműködését: hiszen a honvédelmi eszme
fenntartásában, az alkalmanként szükséges aktív toborzásban, de a társadalmi
szemléletváltás végrehajtásában is nagy segítséget tudnak nyújtani a vezetésnek.
Pótolhatatlan szerepük van azokban a megyékben, ahol a toborzó és
érdekvédelmi központ munkatársain kívül nem szolgálnak aktív katonák, nincs
alakulat. Ezeken a helyeken ők képviselik nemcsak az egykor ott diszlokáló
alakulat múltját, de az önkéntes magyar haderő jelenét, sőt jövőjét is. Ők jelentik
a honvédség legfontosabb kapcsolatait a társadalommal e helyszíneken. Az,
hogy a Magyar Honvédség a társadalomban elfogadott intézmény, nemcsak a
jelen katonáinak érdeme. Ez a nyugállományú katonák sikere is.
A nyugállományú katonák olyan képességekkel rendelkeznek, amelyeket csak a
hadsereg tagjai sajátíthatnak el. Ezeket a képességeket a bajtársak és a lakosság
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érdekében öntevékenyen végzett feladatokkal megoszthatják, jobbító szándékkal
hasznosíthatják. A nyugállományú egyesületek, klubok léte, szövetségbe
tömörülése e szándékokat felerősíti, támogatja!
Megerősítették, hogy a Magyar Honvédség, anyagi ereje függvényében, a
jövőben is igyekszik a működéshez segítséget adni. Hiszen a nyugállományúak
szervezetei, megalakulásuk óta, a Honvédelmi Minisztérium stratégiai partnerei.
És, reményeik szerint, ez a következőkben is így lesz.
A közelmúltban szövetségünkben nagyjelentőségű eseményre került sor. 2010.
február 26-án ünnepeltük a BEOSZ megalakulásának 20. évfordulóját.
Büszkeséggel mondhatjuk: a Balassi egyesület tagjaink, képviselői a BEOSZ
megalakulásától ott voltak és vannak a szövetség életének minden fontos
eseményénél - ha kellett kezdeményeztünk, feladatokat vállaltunk, közösségi
hátteret biztosítottunk a BEOSZ legtöbb tisztségviselője számára. Február 8-án
kerekasztal beszélgetést szerveztünk a BEOSZ múltjáról, jövőjéről. Mintegy 25en , a BEOSZ történetében meghatározó szerepet játszó és a szövetség jövőbeni
sorsáért is felelősséget vállaló bajtársunk gyűlt össze. A vitaindítót követően 14en szólaltak fel: Szombathelyi Ferenc, Herczeg Ottó, Kelemen József, Sipos
Géza, Ipacs József, és mások. Felidézték a szövetség megalakulásának
körülményeit, indokait, megerősítették az alapszabályban rögzített célokat és
javaslatokat tettek a jövőbeni stratégiára, a változó viszonyok közötti cselekvés
fő irányaira.
A legfontosabb kérdések voltak:
- a BEOSZ, az egyesületek helyzetének értékelése,
- a jövő várható változásaira való reagálás;
- a stratégia főbb irányai; megerősítésük és/vagy módosításuk,
- a társadalom figyelmét, szimpátiáját felkeltő programok, akciók lehetősége,
- a honvédelem támogatásának, a hagyományápolásnak a tennivalói,
- az érdekvédelem erősítése, a nyugállományú szervezetekkel történő
kapcsolatok, együttműködés erősítés;
- a szervezettség növelése;
- a fiatalok szövetségbe való bevonásának lehetőségei;
- a szakszerű és hatékony működéshez szükséges személyi és anyagi források
megteremtése, stb.
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Február 26-án a jubileumi ünnepségre a HM-ben került sor: a BEOSZ
tisztségviselői, a partnerszervezetek képviselői, Kárpáti Ferenc, Keleti György.
Szekeres Imre honvédelmi miniszterek, Vadai Ágnes HM államtitkár, Korózs
Lajos a SZMM államtitkára, szlovák, szlovén és román vendégek, stb-stb. együtt
ünnepeltünk. Felemelő esemény volt mindannyiunk számára.
Egyesületünk közös ügyünkhöz való hozzájárulását a szövetség és az
egyesületek vezetői igen magasra értékelték.
2009. évi terveink végrehajtása
Egyesületünk 2009-ben is az Alapszabályának megfelelően működött. Az
elnökség rendszeresen ülésezett, megtárgyalt és demokratikusan eldöntött
minden, a munkánkat meghatározó kérdést. Szervezeti életünket,
gazdálkodásunkat a törvényesség, a rend és a hatékonyság jellemezték.
Az egyesületünk 2009. évi munkatervét a február 25-i beszámoló és
vezetőségválasztó közgyűlés fogadta el. Terveink többségét sikerült jó
színvonalon megvalósítani.
1. 2009. november 20-án ünnepi közgyűlésen emlékeztünk meg
egyesületünk megalakulásának 20. évfordulójáról. Az elnökség tagjain túl
sokakat megmozgatott az esemény
A MH Támogató dandár Maléter Pál nevét viselő laktanyájában minden feltétel
rendelkezésünkre állt. Köszönet érte Horváth Ferenc dandártábornok úrnak,
parancsnoknak és munkatársainak. Herczeg Ottó tiszteletbeli elnökünk
vezetésével évfordulós kiadványban foglaltuk össze történetünket, Szentirmai
István video-összeállítást készített a 20 év legjelentősebb eseményeiről, Kacsó
Lajos fotókiállításon mutatta be két évtized legszebb képeit. Kórusunk ünnepi
műsorral készült, s felléptek ünnepségünkön a Honvédegyüttes művészei is.
Megjelentek rendezvényünkön a BEOSZ vezetői, több régió és egyesület
képviselői, a HM SZEF, a MH KIAK, a budapesti Toborzó és Érdekvédelmi
Központ, a HM HIM, a HM Rekreációs és Kulturális NK Kft. vezetői,
munkatársai. Jelen volta külföldi barátaink, valamint az egyesületnek
emlékzászlót adományozó Bp. XIII. kerület önkormányzata képviselője.
- Tóth Sándor nyá. ezredes, a BEOSZ Észak-alföldi régióvezetője szalagot
kötött a zászlónkra,
- Gungli Emil barátunk, a pusztavacsi egyesület elnöke emlékül egy óriási
ágyúhüvelyt hozott,
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- Rácz Pál Trencsényből, Ludvig Jónás Szlovéniából, Dr. Cret Vasile és
Palusan Ioan nyá. ezredes urak Romániából erősítették meg együttműködési
elkötelezettségüket,
- az angyalföldi önkormányzat jegyzője, Dr. Prehlik Lajos a több lábon állásra,
a MH mellett a területi civil szervezetekkel való együttműködésre és az
önkormányzatok partnerségére hívta fel a figyelmünket.
20 éves kiadványunkból: … büszkén tudhatjuk magunkénak, vállalhatjuk az
egyesület 20 évét. Szervezetünk a nyugállományú katonák széles rétegét fogja
össze. Taglétszámunk folyamatosan gyarapodott, a katona nemzedékek sora, a
30-tól a 90 évesig működik jól együtt, s talál kedvére való programokat.
Örömmel jövünk össze, találkozunk a rendezvényeken, ahol felfrissítjük közös
élményeinket, megosztjuk egymással a korábbi találkozás óta történteket.
Sokunk számára ezek az összejövetelek adják a közösséghez tartozás élményét,
az értelmes cselekvés lehetőségét, melyek saját tapasztalataink által is
megerősítve a jó életérzés nélkülözhetetlen elemei. Egyesületünk fejlődését az is
mutatja, hogy kényelmes székhelyünk, berendezett, a szükséges technikai
eszközökkel felszerelt irodánk van, s az évek alatt kialakult szimbólum rendszer
jött létre. Van zászlónk, logónk, plakettünk, esztétikus, korszerű igazolványunk.
2. Hagyományos csapatlátogatásainkat 2009-ben is folytattuk: az
önkéntes haderő 5. évfordulójáról is megemlékezve - április 21-én Győrbe
látogatunk a MH 12. Arrabona Légvédelmi rakétaezredhez.
Tájékoztatót hallgattunk meg, ismerkedtünk az ezred rendeltetésével,
feladataival, életével. Majd a TÉI vezetésével városnézésen ismerkedtünk Győr
nevezetességeivel. Elköszönés előtt még találkozhattunk az ezred
parancsnokával, Varga László ddtbk úrral, aki parancsnokként és a BEOSZ
Tanácsadó Testületének tagjaként példamutatóan munkálkodik egy fegyvernemi
egység eredményes vezetésén, a katonanemzedékek összefogásán, a helyőrség
nyugállományúiról történő gondoskodásban.
3. A Kazinczy évforduló alkalmából május 26-án a Bem egyesülettel
közös klubdélutánt (kerti partit) tartottunk a BEM KLUBBAN. Miként Perlawi
Andor a BEM egyesület ma már nem amatőr író elnökének meghívója invitált:
„Egy kis beszéd,
egy korty pálinka a nyelvész emlékére,
egy pohár bor az elmúlt időre,
és egy sör,
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a BABGULYÁSRA.
De ha mindez nem elég, hozz magaddal egy kis pótlást,
Hogy ez a nap is jó hangulatban teljen”.
Így is volt: jó hangulatban szórakoztunk, beszélgettünk. Nagyban
hozzájárult ehhez - Köszönet Aranyos Károly barátunknak, a Honvédegyüttes
igazgatójának - a Honvéd Színház tagjainak (Bocskor Salló Lóránt, Chován
Gábor, Kálóczi Orsolya, Győri András Botond és Gecse Noémi) felkészült, érett
Kazinczy-produkciója.
Az összeállítás szép és hiteles szövegei
gyönyörködtetőek és gondolat ébresztőek voltak valamennyiünk számára,
méltán váltották ki egyesületünk és a Bem Egyesület tagságának elismerését.
A műsor után pedig profi szakácsainknak köszönhetően finom babgulyást
ettünk, majd a Bem egyesület egyszemélyes zenekarának műsorával
nosztalgiáztunk.
A rendezvény kapcsán sikerült megoldanunk egy régi problémánkat: a
Dömsödön maradt mozgókonyhánk Budapestre szállítását és raktározását.
Köszönet érte Hazuga Károly tábornok úrnak és Barnucz Albert mk. ezredes
úrnak, a MH LEK parancsnokának és munkatársainak.
4.Az év egyik jelentős programjaként sikerült realizálnunk régóta
tervezgetett erdélyi kirándulásunkat. Galló Pista - Domokos Jóska - Török
Árpád valóságos szervező bizottságként működve készítette elő az utat. A szép
tájak, a jó közösség maradandó élményeket biztosított. A kiránduló csoport
tagjai ismerkedtek a két nép közös történelmének emlékeivel, emlékhelyeivel. S
egyúttal eleget tettünk a Román Tartalékos Szövetség meghívásának, erősítettük
a magyar-román katonai kapcsolatokat.
5. Magyarország NATO tagságának 10. évfordulójára emlékezve
október 7-én Pákozdon és Székesfehérvárott közös programot szervezünk a
helyi Honvédség és Társadalom Baráti Körrel és a bajtársi egyesülettel.
Pákozdon találkoztunk Görög István ezredes úrral, a HTBK székesfehérvári
titkárával, koszorúztunk, majd kalauzolásával megtekintettük a Mártírok
Emlékművét, a Missziós emlékművet, ismerkedtünk az akkor még épülő - azóta
átadásra került - emlékhely új kiállító épületével.
Pákozd után Székesfehérvárra, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságra
látogattunk, ahol Hazuga Károly vezérőrnagy, MH ÖHP PK Logisztikai
helyettese - ma már altábornagyként a HVKF helyettese - tájékoztatóját
hallgattuk meg. Hazuga tábornok úr közvetlen, baráti hangulatú beszélgetésen
tájékoztatott bennünket a parancsnokság funkciójáról, feladatairól, az alárendelt
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csapatok helyzetéről, felkészültségéről. A beszélgetésen szóba kerültek az
önkéntes haderő működésének jellemzői, valamint a NATO tagjaként vállalt
feladatok és a teljesítésük során szerzett tapasztalatok is.
Délután a fehérvári klubban megtekintettük a helyőrség katona történetét
feldolgozó múzeumot, majd a HTBK és a székesfehérvári klub vezetőivel
beszélgettünk közös feladataink tapasztalatairól, új lehetőségeiről.
Hazafelé nem kerültük el kedvenc megállóhelyünket, a zámolyi
vendéglőt sem.
6. Tovább működtettük Népdalkörünket. Fontos feladatunknak
tekintettük fellépési-szereplési lehetőségek felkutatását és a fellépés feltételeinek
(egységes öltözet, kitűző, autóbusz, stb.) biztosítását. Elsősorban a bajtársi
egyesületek és a társadalmi kapcsolataink körében ösztönöztük a fellépést.
Ebben a munkában kiemelkedő szerepe volt és van Magócsi Zoltán nyá.
ezredes bajtársunknak, aki szervezőmunkával, s személyes részvételével segíti a
Balassi kórust. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mert a kórus
felkészítésében, közösséggé formálásában változatlanul velünk van két
nagyszerű ember: Naszvagyi Vilmos és felesége Zsuzsa nem csupán szakmai
vezetői a kórusnak, de igaz barátok, a közösségnek is motorjai.
A maradandó élményt nyújtó fellépéseik (Budakeszi, Zánka,
Székesfehérvár, stb.) mellett a próbáik jó hangulata, közös kirándulásaik erősítik
a csapatszellemet.
7. A Magyar Néphadsereg történetének alaposabb megismerése, s benne
sokunk tapasztalatainak utólagos átgondolása, feldolgozása érdekében tovább
folytattuk az életút beszélgetéseket. Tagjaink érdeklődésének és az érintettek
vállalásának megfelelően:
- 2009. április 07-én Lőrincz Kálmán nyá. vezérezredes bajtárssal, a MH
egykori parancsnokával folytattunk igen érdekes beszélgetést. Az általa
elmondott és könyvben is megírt gondolatok továbbgondolásra késztettek
bennünket, nagy érdeklődést váltottak ki tagjainkból.
- 2009. december 15-én klubdélután keretében Török Árpáddal ny. ezredes
úrral beszélgettünk. Megkönnyítette életútja megismerését, gondolatai
megértését, hogy emlékeit írásban is rendelkezésünkre bocsátotta. A
beszélgetés közelebb hozta hozzánk változatos életútját, a katonai felderítés
életét, a szolgálatot teljesítők munkáját.
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8. Izgalmas újításként egyesületünk 2009. február 12-én farsangi
klubestet szervezett a HM Technológiai Igazgatóság Szilágyi Erzsébet fasori
épületének színháztermében. Ez az első kísérletünk volt arra, hogy saját erőből,
nem vendéglátóhelyen képesek vagyunk-e tagjaink számára, jelentős létszám
mellett a szórakozást biztosító kedvező feltételeket, jó ellátást, színvonalas
programot biztosítani. Akik részesei voltak a farsangi rendezvénynek,
megerősíthetik, hogy sikeresek voltunk. Persze sokan és sokat dolgoztak a
sikerért: háziasszonyaik - Évike, Kati, Jolika, de az elnökség minden tagja és
sok közreműködő közös munkájának volt köszönhető a szép és tartalmas este.
Köszönjük a támogatását Ráth Tamás igazgató úrnak, a HM Technológiai
Igazgatóság vezetőjének és munkatársainak. Önzetlenül, igazi bajtársiassággal
biztosították a feltételeket, segítették a rendezvény lebonyolítását.
9. Erdős László barátunk kezdeményezésére és szervezésében 2009.
április 17-én ellátogattunk az egyesületünknek Emlékzászlót adományozó
Budapest XIII. kerület - Angyalföld - Önkormányzatához. A polgármesteri
hivatalban Dr. Tóth József polgármester úr fogadott bennünket, aki
tájékoztatást adott a kerületben végbement átalakulásról és a további tervekről.
Nagy érdeklődéssel hallgattuk azt a jelentős átalakulást, fejlődést, amelyjel az
elmúlt évek munkájának eredményeként a XIII. kerület joggal büszkélkedhet.
Tagjaink elismeréssel szóltak a változások egész kerületet átalakító komplex
jellegéről, nagyságrendjéről, Angyalföld arculatának gyorsütemű módosulásáról.
Számos kérdést fogalmaztak meg a lakósság életét, munkáját, egészségügyi,
kulturális, szociális ellátását érintő további tervekről, az önkormányzat
működéséről, lehetőségeiről. A fórumot követően a kerület főépítészének, Arató
Györgynek a kalauzolásával megtekintettük a legjelentősebb fejlesztéseket és
helyszíneket is.
10. Természetesen az év során nem csak egyesületi programjaink adtak
elfoglaltságot. Felkérésre, vagy önálló döntés alapján képviselőink jelen voltak a
HM, ill. a BEOSZ Kiemelt rendezvényein, így a Katonacsaládok Napján, a
Békefenntartók Napja, Hősök Napja, Tisztavatás rendezvényein, stb.).
11. Szervezeti életünk fejlődése:
-

2009. legjelentősebb szervezeti változása volt, hogy a Fővárosi Bíróság – a
2009. május 26-án elfogadott alapszabály alapján – a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben foglaltaknak
megfelelően a 11. Pk. 60.849/1989/17. számú végzésével elrendelte
egyesületünk
közhasznúvá
minősítését.
Kérelmünket
többször
benyújtottuk, hiányt pótoltunk, személyes meghallgatást kértünk, végül
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sikerült. A közhasznú státusz szélesebb lehetőséget biztosít az egyesület
számára szolgáltatások nyújtására és források biztosítására.
-

Fontos feladatunknak tekintettük, hogy tovább javítsuk klubunk
felszereltségét, szervezett és kiszámítható módon működtessük irodánkat és
tagjaink igényeinek megfelelően lehetőséget biztosítsunk összejövetelekre.
Az elnökségen kívül elsősorban a Kórus tagjai élnek a lehetőséggel, de
egyénileg sok tagunk keresi fel az irodát egy kis beszélgetésre, ügyintézésre.

-

Bevételeink, kiadásaink alakulásáról Galló István kommentárjával a kivetített
közhasznú jelentés és Vámosi János FB elnök ad tájékoztatást a tisztelt
közgyűlésnek. Az elnökség törekvése arra irányult, hogy anyagi forrásaink
bővítése érdekében éljünk minden lehetőséggel. A tagsági díj és tagjainknak a
rendezvények költségeihez való hozzájárulása voltak a legbiztosabb
forrásaink. Ezen felül NCA működési pályázatot adtunk be sikeresen. Éltünk
a KTJKA ajánlatával: terjesztettük és ismerőseink, családtagjaink körében
gyűjtöttük az SZJA1%-os nyilatkozatokat, az alapítvány pedig támogat
bennünket működési költségeinkben. Közhasznúvá válásunkkal megnyílt a
lehetőségünk a SZJA1%-ának a magunk számára történő gyűjtésére.
13. Köszönet a partnereknek
- Az MH KIAK-kal való tartós együttműködés 2009-ben is nagy segítséget
jelentett egyesületünk számára. Ipcsics József ezredes úr és munkatársai
segítették
- a 20 éves évforduló kiadványának, meghívójának el készítését,
- az egyesület tagsági igazolványának kialakítását,
- Nacsa László vezette számítógép kezelői tanfolyam feltételeinek
biztosítását.
- A Fővárosi TÉK, Jóni László alezredes úr és munkatársai minden, az
idősellátással, a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos kérdésben
rendelkezésünkre álltak.
- A HM SZEF és a KTF társadalmi szervezetek felé dolgozó munkatársai
korrekt partnerei és segítői voltak munkánknak.
- Köszönet a HM RKNK KFt. (lánykori nevén a Stefánia) és a HM Zrínyi
KNK KFt. támogatásáért, munkatársai segítőkészségéért.
- Köszönjük Aranyos Károly igazgató úrnak és a Honvédegyüttes
művészeinek, munkatársainak az élvezetes, szép produkciókat.
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2010. évre javasolt tennivalók:
Az elmúlt években bevált szokásunknak megfelelően elnökségünk felmérte a
tagság érdeklődését az ajánlott programok tekintetében. A támogatottságot
figyelembe véve teszünk javaslatot az éves programra.
1. Az életpályák, életutak beszélgetések keretében meghívjuk:
 Fodor Lajos nyá. vezérezredest 2010. január 12.
 Deák János nyá. vezérezredest 2010. szeptember közepe
2. Kirándulások, látogatások
- Szlovákiai kirándulás: Besztercebánya és környéke – 3 nap, 2 éjszaka –
augusztus 3-4-5-ére tervezve.
Trencsényi szlovák barátaink kezdeményezték, hogy kössünk együttműködési
megállapodást a kapcsolataink hosszú távú megerősítésére. Elkészítjük
javaslatunkat.
- Erdélyi kirándulás: Brassó és környéke – 4 nap, 3 éjszaka – szeptember 7-89-10-ére tervezve
- Hódmezővásárhely: április 21-én, szerdán – laktanya-látogatás, ebéd,
találkozás a polgármesterrel (a HB elnökével), városnézés
- Látogatás a köztársasági elnöki palotában: október 12-én
- Ismerkedés a Művészetek Palotájával: november hónap
- ÁEK – az időskor eü. problémái, tanácsok, életmód javaslatok – szeptember
28-án
3. Tavaszköszöntő kerti parti a Bem Klubbal közösen – június 2- vagy 3-án műsorral, bográcsozással, zenével
4. A magyar űrhajózás 30. évfordulója alkalmából – Farkas Bertalan meghívása,
Dr. Bán Károly és Patkós Imre társaságában beszélgetés a 30 évvel ezelőtti
eseményekről.
5. Évfordulók:
- a II. Világháború befejezésének 65. évfordulója,
- Erkel Ferenc születése 200. évfordulója,
- Hadik András tábornagy születésének 300. évfordulója,
- Széchenyi István, a legnagyobb magyar halálának 150. évfordulója,
- Bem József tábornok halálának 160. évfordulója,
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A BEOSZ Közép-magyarországi Régió tagegyesületei kezdeményezik, hogy
Hadik András születésének 300. Bem József halálának 160. évfordulójáról egy
rendezvénysorozat keretében együtt emlékezzenek meg a HOKOSZ-hoz tartozó
Budapesti Nyugállományúak Klubja tagozatainak tagságával.
A következő rendezvények közös szervezését és arra való mozgósítását
tervezzük:
- 2010. április: Konferencián és történelmi vetélkedőn való részvétel a HM
Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Az előadások a magyar hadtörténelem
évfordulós időszakait érintik. A konferenciát követően a résztvevő nyugdíjas
klubok 3 fős csapatai egy vetélkedőn mérik össze hadtörténelmi ismereteiket.
- 2010. május 29-30: A Magyar Hősök Napja alkalmából az Ország-futók
Egyesülete egy un. Emlékfutás a Hősökért” elnevezésű sportrendezvényt
hajtanak végre. A két napos rendezvény záró eseménye a Hősök terén
történő központi megemlékezéshez és koszorúzási ünnepséghez való
kapcsolódás.
- 2010. június: A Zách utcai lőtéren, a Támogató dandár bázisán működő
katonai intézmények és a ZMNE aktív állományának csapatai és a nevezett
nyugállományú klubok csapatai egy lőversenyen mérik össze erejüket, míg a
verseny ideje alatt a benevezett klubok egy főzőversenyt is végrehajtanak.
- 2010. szeptember: A BEOSZ-HOKOSZ tagegyesületek egy, a Budai
hegységbe szervezett emléktúrán vennének részt, 4-5 km sétával
egybekötve, majd a Hadik András Sportegyesület bázisán egy kerti-parti
keretében zárnánk a napot.
- 2010 október: A Honvédségi Sportegyesületek Országos Szövetsége
(HOSOSZ), arra kéri a két szervezet tagságát, hogy az évente megrendezésre
kerülő Bécs- Pozsony-Budapest maratoni-futás kijelölt eseményeihez
kapcsolódjunk
A programok véglegesítését követően tájékoztatni fogjuk tagjainkat a részvételi
lehetőségekről.
6. FARSANG az éves terv részeként 2010. február 16-án vidám farsangi
műsoros klubnapot szerveztünk a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen. Az
elmúlt évi tapasztalatokkal gazdagabban a rendezvény részleteit: őzpörkölt,
műsor, terem berendezése, visszaállítása, hangosító berendezéseinek
igénybevétele, a beléptetés és parkolás rendje, vendégeink fogadása, kísérése, az
étterem üzemeltetőjével, valamint a ZMNE képviselőivel - Dobai Pál, Papp
Ferenc - kitűnő együttműködésben oldottuk meg.
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7. KÓRUS egyesületünknek a legaktívabb baráti-bajtársi közössége. 2010-ben
is minden támogatást megadunk a felkészüléshez, a tervezett szereplésekhez, a
meghívások teljesítéséhez. Szentendre (03.25.) Székesfehérvár (05. 28.),
Budakeszi, Zánka, stb. Közös kirándulást terveznek Mályiba május 21-22-23.
Nagy megtiszteltetés, hogy a HM SZEF - a Honvédegyüttes korlátozott fellépési
lehetőségei miatt - kórusunkat kérte fel ünnepi műsor biztosítására a KIAK nyá.
napjára szept. 2-ára.
8. Évzáró klubestet tervezünk 2010 december 08-án a Stefánián - Kértük a
Honvédegyüttes műsorát is.
Ezen a rendezvényen emlékezhetnénk az Erkel évfordulóra.
9. Kiscsoportos foglalkozás keretében:
 internet, számítógépes foglalkozás,
 angol nyelvtanfolyam
 kertészkedés - tapasztalatcsere, stb. a tagság igényei és a lehetőségek
szerint
* * *
A HM Központi Kommunikációs céljai:
- „Ifjúsági kommunikáció a 7-12. osztályos tanulók megszólítására”
programok, iskolalátogatások, pályázati támogatásból megvalósítható
rendezvények,
- Bekapcsolódás a „Katona Suli” program népszerűsítésébe a 17-18 éves
diákok körében.
- Központi Katonai Kegyeleti Emlékhely kialakítása folyamatban van
Ha a megvalósításba bekapcsolódási lehetőségünk adódik, egyeztetni fogunk
tagjainkkal.
Szociológiai felmérés - a 2005. évi kutatás megismétlése
Honvédelmi Minisztérium ismét tudományos felmérést végeztet az időskorúak
helyzetéről és az un. idősotthonok szükségességéről. A felmérés gyakorlati
végrehajtásában – az előző felméréshez hasonlóan – részt vállaltak a legnagyobb
nyugállományú társadalmi szervezetek (HOSZ, HOKOSZ, BEOSZ) is. A
budapesti minta lekérdezését a HOKOSZ vállalta. Aki bekerült a mintába, a
felmérési kérdőív kitöltésével (önkéntesen és anonim módon) támogassa a
kutatást.

