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elfogadtatása a közgyűléssel

 Tisztelt Vendégeink, Egyesületi Tagtársak!
 Tisztelettel köszöntöm a közgyűlésünkön megjelenteket!

Az elnökség megválasztására 2008. március 31-én került sor. A kezdeti 
nehézségek először a bírósági bejelentés és ezzel összefüggésben a banki 
procedúrákkal kezdődtek. Az átmeneti időszakban sok segítséget kaptunk az előző 
elnöktől, Lajti Endre ny. ezredes úrtól. A megoldást a 2009. szeptember 10- i 
közgyűlés hozta meg. Az azóta eltelt időszakról elmondhatjuk, hogy az 
Alapszabályban lefektetett célok elérése érdekében meghatározott feladatainkat az 
éves közgyűléseink által elfogadott munkatervek és pénzügyi tervek alapján 
hajtottuk végre. Jogilag és anyagilag folyamatosan változó, de a 
követelményekhez igazodó körülmények között folytathattuk a munkánkat.

SZERVEZETI ÉLETÜNK, TAGSÁGUNK

A megalakulás óta létszámunk 29 és 35 között mozgott, 2012. februárban 
kimutatásunk szerint tagságunk létszáma 46 fő volt. Ez egy nagyon lassú 
növekedést mutat első ránézésre, a valóságban komoly dinamikája volt. Például a 
29 főből 12 fő kilépésével kezdődött, majd innen fejlődtünk fel a mai létszámhoz. 
A kilépésekről annyit, hogy a volt gazdasági felelősön kívül senki nem jelezte azt 
szemtől szembe, csak egyszerűen nem vett részt a munkában, illetve nem fizetett 
tagdíjat, így került kizárásra. Sajnos, azóta is probléma, hogy sokan nem fizették 
be a tagdíjat, illetve azok különböző módon: személyes befizetés, illetve 
bankszámlára utalással kerülnek befizetésre, így elég nehéz nyomon követni a 
változásokat. Különösen kényes kérdés, mert sokan a felszólítás ellenére sem 
nyilatkoznak, hogy fenn kívánják-e tartani tagságukat. Minden évben, így most is 
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pontosítanunk kellett a létszámot azért is, hogy a BEOSZ tagdíjunk befizethessük. 
Nem kis munkájába kerül szervező titkárunknak, Komka Bélának, hogy tisztázza 
végül is kik tartanak ki az egyesületi tagság mellett.

Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a távol maradók a céljainkkal továbbra 
is egyet értenek, elfoglaltságuk és megváltozott lakóhelyük miatt váltak ki. 

Sajnos nem sikerült eddig a missziókat adó dandároknál toboroznunk. 
Néhányan megkerestek, érdeklődtek, de végül mégsem jelentkeztek. Lehet, hogy a 
távolság és az elfoglaltság a fő akadály, vagy nem elég vonzó a program 
kínálatunk.

Kerestem a bővítés lehetőségét az Afrikában korábban ENSZ missziókban 
részvevő baráti körben is, amely zömében már inaktív , de nem kívánnak 
egyesületté válni.

Az Afganisztánban szolgálók baráti körével is felvettem a kapcsolatot, de 
ők sem vitték tovább a dolgot.
           Szervezetünket országos hatáskörűként definiáltuk. Tagozatunk kiépülőben 
van Kaposvárott Cegléden.
A valóságban még személyesen eddig nem sikerült találkoznunk Szilágyi 
bajtársunkkal, aki azonban az ottani helyi klub tevékenységéről és az ifjúsági 
nevelőmunkában való részvételről többször is beszámolt. 
Adósok vagyunk a vidéki sejtekkel való közös munka alapjainak kidolgozásával.
   
A megváltozott környezet sem segíti növekedésünket.
- Az utóbbi években egyértelműen elkerült Budapestről a békefenntartás 
mindennemű központja, de még ezek is folyamatosan át- és leszervezésre kerültek.
-  Teljesen új vezetők állnak az új központok élén
- A korábbi vezetők hangzatos segítség ígérete ellenére egyetlen 
fogadó/búcsúztató ünnepségre nem kaptunk meghívást
-  A szerződéses és hivatásos állomány, mint potenciális kört nem sikerült 
megszólítanunk egyrészt úgy tűnik, hogy nem elég vonzó a programunk, másrészt 
nekik jelentési kötelezettségük van, ha valamilyen szervezethez kívánnak 
csatlakozni.
-  A korkedvezménnyel elsősorban átszervezések miatt kiváló, most már nem is 
nyugdíjas, hanem járadékos állomány sem érez affinitást a csatlakozáshoz, inkább 
a tartalékos szolgálatban lát lehetőséget. 

Mindezen nehézségeket megpróbáltam áthidalni azzal, hogy a különböző 
rendezvényeken a felső vezetőkkel is ismertettem egyesületünk céljait, 
tudatosítottam, hogy létezünk, tesszük a dolgunkat. Nem sikerült áttörést elérni, de 
legalább felkerültük a listára.

Az új törvényi keret még nehezebbé teszi a működést. Egyelőre a közgyűlés 
határozatának megfelelően a közhasznúsági besorolást 2013. közepéig 
biztosítottam a megfelelő okmányokat kidolgoztam, a bíróságnak és a KSH-nak, 
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illetve a NAÜ-nek megküldtem. 

           Elnökségünk azonos összetételben 2012. nyaráig dolgozott. Dr. Szabó 
Miklós ny. r. alezredes családja a MALÉV megszűnésével családjával együtt 
elhagyta az országot. Ezért funkciójáról lemondott. Guti Miklós szintén tartós 
külföldi tartózkodása miatt akadályoztatva van. Így az elnökség 
működésképtelenné vált, az elnökségbe meghívtuk Hanuska Miklós ny. alezredes 
és Borshe Károly ny. ezredes urakat 
. 
          Az elnökség tevékenysége tervezetté, rendszeressé vált. A munkaterv-ben 
meghatározott programok előkészítése és végrehajtása érdekében a nyári hónapok 
kivételével minden hónap első péntekén vezetőségi ülést tartottunk. Ezeken az 
üléseken megbeszéltük, hogy az előttünk álló feladatok megszervezése é 
lebonyolítása érdekében ki mit tegyen.  A következőkben összefoglalom, mit 
tettünk közösen az elmúlt időszakban:

A legutóbbi közgyűlésünkön megfogalmazott fő irányelveket követve 
igyekeztünk az egyesületünk ismertségét bővíteni. Ezt a BEOSZ tag 
szervezeteivel közös rendezvényekkel, másrészt a hasonló civil szervezetekkel 
való együttműködés keretein belül kifejtett propagandával valamint a honlapunk 
népszerűsítésével  próbáltuk elérni az év során. 

A Biztonsági és Honvédelmi Kutatások Központja, a Külügyi Társaság, a 
Külügyi Intézet rendezvényein rendszeresen részt veszünk egy-két fővel. A 
BHKK-val történő együttműködésünk eredményeként „Hazai civil szervezetek az 
európai biztonságért” című kiadványban tavaly és az idén is szerepelünk. A 3 éves 
projekt áprilisban befejeződött, az egyesületet képviselve végzett munkámért a 
BHKK igazgatójától köszönőlevelet és emléklapot kaptam. 
   Kölcsönösen jó kapcsolat alakult ki a Vietnami – Magyar Baráti 
Társasággal és Felderítők Társaságával.

HAGYOMÁNYÁPOLÁS, MEGEMLÉKEZÉSEK

A békefenntartás hagyományait ápolva az Egyesületünk, illetve a BEOSZ 
nevében  koszorút helyeztem el a ciklus minden év január 19-én a hejcei légi 
katasztrófa évfordulóján a szlovák békefenntartók emlékművénél.   (2006. január 
19-én a koszovói KFOR misszióból hazatérő, illetve a minisztérium és a vezérkar 
békefenntartással foglalkozó szakemberei, az AN-24-es  repülőgép személyzete 43 
főjéből egyedül Martin Farkas főhadnagy élte túl csodával határos módon a 
katasztrófát.
Ezt a megemlékezést minden évben a szlovák Védelmi Minisztérium és Vezérkar 
szervezi a Hejcei polgármesterrel együttműködve. Szlovák részről az említett két 
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vezető szerven kívül az elhunyt katonák alakulatainak vezetői, hozzátartozói és a 
Pozsonyban akkreditált katonai attaséhivatalok képviselői vesznek részt a 
koszorúzással egybekötött megemlékezésen és ökonomenikus istentiszteleten.  Az 
eseményre minden évben meghívják a magyar honvédelmi minisztert, a honvéd 
vezérkar főnökét és a mentésben részvevő magyar alakulatok, katasztrófavédelmi, 
tűzoltó szervezetek, mentők, valamint társadalmi szervezetek vezetőit. 

Április 7-én, a Vietnami Nemzetközi Ellenőrző Bizottság magyar
részvevői közül hősi halált halt bajtársak sírjánál rendezett megemlékezésen és 
koszorúzási ünnepségen a vezetőség majdnem teljes létszámmal megjelent minden 
évben.

2009. június 17-én ünnepélyes koszorúzással és istentisztelettel egybekötött 
ünnepélyes megemlékezésen tisztelegtünk Nagy Richárd poszthumusz hadnagy 
emléke előtt. A HM által kiírt pályázat útján nyert 120 ezer forinttal 
hozzájárultunk annak lebonyolításához Zagyvarékason.

2010. szeptember 29-én Az ENSZ Nemzetközi Békenapjáról való 
megemlékezés keretében megemlékeztünk a közelmúltban Afganisztánban hősi 
halált halt Pappné Ábrahám Edit és Kolozsvári György poszthumusz 
hadnagyokról.  

2011 október 7-én emlékeztünk meg néhai Dr. Török László 
dandártábornok halálának 10. évfordulójáról. Dr. Benkő Tibor vezérezredes úr 
kezdeményezésünket támogatta, hogy a Fiumei úti sírkertben felállított kopjafánál 
katonai tiszteletadással, koszorúzással emlékezzünk meg a család és volt a 
bajtársak jelenlétében a Grúziában hősi halált halt tábornokról. Az eseményen 
meghívásunkra a grúz nagykövet képviseletében Shalva Datiashvili követségi első 
titkár is részt vett. Köszönetét fejezte ki a családnak az áldozatért, megköszönte 
egyesületünknek, hogy bevontuk a megemlékezésbe.    

A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKEMISSZIÓKBAN VALÓ 
RÉSZVÉTELÉNEK ÉS ELÉRT SIKEREINEK PROPAGÁLÁSA A CIVIL 
SZERVEZETEKBEN ÉS A HONVÉDELMI ISMERETEK OKTATÁSA 
KERETÉBEN

2010. december 3-án a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Ring Pub vezetője által 
rendezett Kulturális Kerekasztal rendezvényére kaptunk meghívást. Missziók 
Karácsonya címmel tartottunk előadást a magyar katonák kulturális felkészítéséről 
különös tekintettel a karácsonyi ünnepekre és más népek kultúrájával 
találkozásunk való tapasztalatairól számoltunk be.
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Jómagam a bevezető előadást tartottam meg és ciprusi tapasztalataimról, Száraz 
Pál ny. ezredes mozambiki, Oláh László ny. alezredes a Balkánon szerzett 
témával kapcsolatos élményeiról, Porkoláb Zoltán r. őrnagy pedig a Sínai-
félszigeten ért benyomásairól tartott a hallgatóság visszajelzése szerint érdekes 
színes vetítettképes előadást. Ennek hozadéka volt, hogy a Honvéd Kulturális 
Egyesület 2011-es évben az ország 7 különböző városába hívott meg bennünket 
előadás tartására, amelyből sajnos csak Kiskunhalason, a Forrás-Új Tükör klub 
szervezésében tehettünk eleget, illetve ugyanott, a szakiskolában a honvédelmi 
oktatásban részvevő diákok és oktatók részére április 12-én. Ezt az napot 
felkérésükre én tartottam. Az előadásnak nagy sikere volt mind a diákok, mind a 
klub vendégei részéről. Rengeteg kérdést tettek fel, a meghirdetett időn jóval túl 
tudtuk befejezni a rendezvényt. A további előadásokra előadókat toboroztunk, 
amelyre jelentkezők is voltak, de a klubmozgalom elbizonytalanodása miatt a 
további meghívások elmaradtak. 
Gyakorlatilag a klub szervezet ellehetetlenedett, további meghívásra nem 
számíthatunk.
A honvédelmi ismeretek oktatásában is kerestük az utat, hogy kivehessük a 
részünket.  Komka Béla bajtársunk az Egressy szakiskolában tartott nagy sikerrel 
előadást. Kaposvárott pedig Szilágyi István bajtársunk számolt be arról, hogy 
nagy érdeklődéssel hallgatták meg előadását. Közös tapasztalatként mondhatom 
el, hogy mindenhol hasonló akadályokba ütköztünk: történetesen az iskolákban 
szívesebben alkalmazzák azokat a tanárokat, akik jó esetben voltak sorkatonák 
vagy sokszor csak szimpátiából felvállalják az oktatást, ezzel is biztosítva 
óraszámot és ilyen módon némi jövedelempótlást iskolánként egy-két tanárnak. 
Ebbe a körbe nem szívesen engednek be külsőst még akkor sem, ha ebben 
nagyobb tapasztalata is van. Ha mégis, a legtöbb esetben nem veszik újra igénybe.
 A helyőrség parancsnok is jelezte, hogy számítanak ránk. Kétszer is 
bejelentkeztünk, mindeddig válaszra sem méltattak bennünket.

Az afganisztáni béke műveletekben való magyar részvételt mi is kiemelten 
figyeljük. Két olyan rendezvényünk is volt, ami ezzel foglalkozott: 

„Afganisztán jövője” címmel 2011. június 2-án előadást szerveztünk, amelyre 
meghívtuk mindazon szervezetek képviselőit, akik érintettek katonáink 
felkészítésében és kiküldésében, illetve ellátásukban. Abdul Wahid Taqat 
altábornagy korábban a hírszerzés egyik vezetője volt, elfogult, de érdekes 
előadást tartott. Természetesen ezt a rendezvényt viszonylag szűk körben 
propagáltuk.

A másik ilyen rendezvényünkön Szlankó Bálint „Maximum nulla áldozattal”
című könyvét ismertette. A szerző újságíró 2008-tól több alkalommal volt 
Afganisztánban, több műveletben is részt vett amerikai és magyar, illetve afgán 
katonákkal együtt. Tapasztalatiról kendőzetlenül, reálisan, kritikusan ír, végtelen 
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szimpátiával a hazájától távol igazán háborús körülmények között helytálló 
magyar katonákról. Hézagpótló mű, a közvélemény ugyanis ezekről jóformán 
semmit sem tud. Ismertetése alapján kedvet kaptunk az olvasáshoz. 

Az ENSZ Béke Világnapja megemlékezést 2008 óta minden évben megtartottuk. 
2008-ban és 2009-ben Pákozdon tartottuk, 2010-ben Szentendrén, 2011. 
szeptember 21-én a Stefánia Palota Gobelin termében tartottuk meg, amelyre 
meghívtuk az együttműködő szervezetek képviselőit is. Egybekötöttük a 
megemlékezést egy fotókiállítással is, amely a magyar rendőrök nemzetközi 
békemissziókban való helytállásáról szólt. Az anyagot a Nemzetközi Oktatási és 
Polgári Válságkezelő Központ állította össze. Köszönjük, Dr. Farkas István r. 
ezredes úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsátotta az anyagot. Úgy gondolom, 
tovább is tartanunk kell az együttműködést, hiszen a világ több országában is 
vállvetve tevékenykedünk rendőr bajtársainkkal a békemissziókban.
2012-ben a Stefáni Palotában a Missziós Történetek előadás sorozat keretében, az 
előadás előtt emlékeztünk meg 

2008-at kivéve az állami vezetés egyáltalán nem, még az ENSZ –Magyar 
Baráti Társaság sem támogatta ez irányú tevékenységünket. Saját tagságunkból is 
csak 3-5 fő vett részt, míg a meghívott vendégek, részvevők száma elérte 
Szentendrén a 180 főt, másutt az 50-60 főt. 
Szeretném ezt a napot továbbra is a figyelem központjában tartani és 
társszervezeteinkkel együttműködve ünnepelni. Ehhez kérem a jövőbeni 
támogatásotokat és aktív részvételeteket. Az új vezetés természetesen átértékelheti 
ezt.

A Békefenntartók Napját mint az előző években is, Pákozdon, a HM által 
megszervezett koszorúzással egybekötött megemlékezésen ünnepeltük.
Tavaly értük először el, hogy említésre méltattak bennünket.   
A központi ünnepség szervezésének időszakában folyamatos kapcsolatot tartottam 
a HM-mel és a Pákozdi Katonai Emlékpark vezetésével. Az anyagi támogatás 
hiányában, bár az Afganisztánba induló váltás búcsúztatására is itt került sor, a 
valóban szerény büfé költségét és a múzeum belépőt is mindenkinek önállóan 
kellett állni. Buszt indítottak, de olyan későn kaptuk meg néhány fő részére az 
utaztatási lehetőséget, hogy ezzel már élni nem tudtunk. A néhány meghívott HM 
közeli civil szervezet képviselőjén kívül csak néhány lelkes békefenntartó veterán 
vett részt az ünnepségen. Mondanom sem kell, hogy így egyesületünket is csak 
mutatóba néhányan képviseltük. BEOSZ vezetőségének anyagi támogatásával 
lehetőséget kaptunk, hogy meghívjuk a Finn Békefenntartók Egyesületének 
alelnök asszonyát, egyben még a központi rendezvény költségeibe is 
beszállhattunk .
A részvevőknek tombolát is szerveztek, néhány biztonságpolitikával kapcsolatos, 
illetve a Magyar Honvédséget népszerűsítő kiadvánnyal mi is hozzájárultunk az 
ünnepség sikeréhez.
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A vendégek és arra járó kirándulók, akik spontán részvevőivé váltak a 
rendezvénynek, remélhetőleg a fenti problémákat észre sem vették.
Az ünnepséggel kapcsolatos keserű tapasztalataink nem sokat változtak. A jövőt 
illetően sem vagyunk meggyőződve, hogy pozitív változás állna be.
Történetesen ez a mi egyesületünknek a legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a HM 
által szervezett rendezvényen vendégként csak egy–két főt látnak, előzetes 
regisztráció után. Előrelépés volt azonban, hogy most már ténylegesen szerephez 
juthattunk, a megemlékezés során az egyesületet képviselve beszédet is 
mondhattam, majd a koszorúzáskor is elhangzott az egyesületünk neve.
Az idén még kevesebben voltunk, hiszen a HM még buszt sem biztosított. 
Néhányan képviseltük az egyesületet, a finn alelnök asszonyt is vendégül láttuk. A 
szlovák békefenntartók vezetőivel is találkoztam, akik a székesfehérváriak 
vendégeként voltak jelen.

A Katona-ellenőri munkacsoport által betervezett csapat látogatásokra  
Debrecenben, Tatán, Hódmezővásárhelyen és legutóbb Gödöllőn  került sor. 
Köszönjük fogadó szervezetek vezetésének, hogy elfoglaltságuk mellett 
szívélyesen fogadtak bennünket és tartalmas tájékoztatót, bemutatót tartottak. Az 
egész napos programok elnyerték a részvevők elismerését. Köszönjük Lajti 
Endre és Hanuska Miklós bajtársainknak, hogy megszervezték ezeket a 
programokat.

 EGYESÜLETI ÖSSZEJÖVETELEK 

Egyesületünk tagjai részére minden évben rendeztünk előadással egybekötött 
vacsorát. Ezek mindig nagyon jó hangulatban zajlottak le. 
Kiemelt esemény volt, amikor a Monarchia étteremben Papp István bajtársunk
számolt be fogságba esésének körülményeiről, kiszabadulásáig tartó 
megpróbáltatásairól, majd a hazatérés magasztos érzéseiről. De elmondta azt is, 
hogy nem hagyja abba, továbbfolytatja az ENSZ-ben végzett munkáját. Jelenleg is 
külföldön dolgozik.
2011-től a Honvéd Kulturális Központ egyre többször adott otthont 
térítésmentesen rendezvényeinknek, így a fehérasztalos rendezvényinket is ide 
tettük át. Itt búcsúztattuk el 2011-t. Ennek kapcsán Andrejcsik ezredes úr
ismertette az elmúlt szervezeti változásokat, az elvégzett és a 2012-re tervezett 
fegyverzetellenőrzési, „ Nyitott égbolt” feladatokat. 

MÉDIA KAPCSOLATUNK
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A vezetőség többször is meghallgatta Faragó Gábor bajtársunkat Honlapunk
atyját, akivel áttekintettük a honlappal kapcsolatos teendőinket. Örömmel 
közölhetem, hogy lapunk továbbműködik megújult formában és gazdagabb 
tartalommal. 

Itthon és EU országokban elérhetővé váltunk a „Civil szervezetek az európai 
biztonságért” című NCA által támogatott magyar és angol nyelvű kiadvány 
révén.

Úgy gondolom, hogy a fenti kiadvány során figyelhettek fel ránk a Kossuth Rádió 
munkatársai is, amikor megkerestek, hogy egy békemissziókkal és volt és jelenlegi 
békefenntartásban szerepet vállaló katonákkal egy délutáni műsort szeretnének 
leadni.
Tóth Enikő, a „Közelről” délutáni riportműsor szerkesztője keresett meg először, 
akit tájékoztattam a lehetőségekről, és arról, hogy a HM kommunikációjáért 
felelős személlyel történő egyeztetés után rendelkezésére állunk. 
Az élő adásra 2011. december 14-én került sor. Vízy Dorottya riportervendégeként 
a bejátszott Domján László vezérőrnagy MH ÖHPK-kal készített bevezető riport, 
valamint a HM által felkért, kijelölt békefenntartókkal folytatott beszélgetések 
között sikerült a saját tapasztalataimról és egyesületünk fő célkitűzéseiről 
tájékoztatni a rádió hallgatóságát. 
A műsor után számtalan megkeresés volt, amelyben tetszésüket nyilvánították, 
belépési szándékukat fejezték ki, de a végén csak  3 fő küldte el jelentkezését. 
Ennyit a média hatalmáról.    

KARITATÍV TEVÉKENYSÉGÜNKRŐL

A Közgyűlésünk határozatának megfelelően, a tagjaink személyi jövedelem 
adójából részünkre nyújtott anyagi támogatást a békeműveletek során hősi halált 
halt három fő Nemes Krisztián örgy, Kolozsvári György hdgy. és Dr. Borbély 
István Csaba sz. szds. árván maradt gyermekei (8 gyerek) karácsonyi 
megajándékozására fordítottuk.

December 16-án délután a honvédelmi minisztériumi rendezvényt követően 
találkoztunk a béketámogató műveletek során hősi halált halt bajtársaink 
családjaival.

A Stefánia Palota Gobelin termében a vezetőség és tagságunk valamint 
meghívott vendégeink nevében fogadtam a megilletődött gyerekeket és szüleiket. 
Elmondtam, hogy ez a találkozás már hagyományossá vált az Egyesület életében. 
Ezt a gondoskodást, a bajtársaink hozzátartozóira való odafigyelést – szem előtt 
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tartva szerény anyagi lehetőségeinket – meg kívánjuk tartani a jövőben is.
A nyolc árván maradt gyermek ajándékait Egyesültünk tagsága nevében 

Krasznai Andrea református lelkészasszony adta át. Elsőként a két szőke tatai 
kislány, Kolozsvári Réka és Dóra jöttek ki a közönség soraiból. Őket Nemes 
Dominik, Nemes Adrienn és Nemes Kitti követték, akik Győrből jöttek föl 
Budapestre. Az ajándékok átvételének sorát a pécsi Borbély Blanka , Borbély 
Rebeka és Csete Soma zárták.  

A gyerekek és szüleik arcát nézve a tagjaink által felajánlott személyi 
jövedelemadó 1%-a nem kerülhetett volna jobb helyre.

A fenti családokat év közben is meglátogattuk, ruhaneműt,  könyveket és 
játékokat vittünk nekik. Mindenhol elmondták, hogy nagyon köszönik a törődést 
és jól esik , hogy a z egyesületünk nem feledkezett meg hősi halott férjeikről és 
róluk. A Nemes család különösen hangsúlyozta, hogy úgy érzik, a hivatalos 
szervek részéről perifériára kerültek.  
Ebben a munkában vezető szerepet töltött be Dr. Krasznai Andrea lelkészasszony, 
mindannyiunk  Ávéd Marcsija és a BEOSZ részéről Esküdt Lajos ny. alezredes. 

KÜLKAPCSOLATUNK HELYZETE
  

A Finn Békefenntartók Egyesületének megkeresésére válaszul kétoldalú 
szerződés megkötésére került sor a BEOSZ és a finn egyesület között. Ebben az 
együttműködésben a „szakmai” rész hárul ránk. El kell mondanom, hogy a finn 
szervezet jelenleg több mint 12 ezer fős tagságot számol, komoly országos 
hálózattal, szociális, karitatív, egészségügyi, mentális és lelki segélyszolgálattal 
rendelkezik. Segíti a távollévő katonák családjait, illetve a misszióból hazatérők 
beilleszkedését Természetesen ezen feladatokat a társadalom széles támogatásával 
és a védelmi tárca közvetlen segítségével tudja megoldani. Nyílván a mi kis 
szervezetünk nem veheti fel a versenyt, de tanulhatunk tőlük, hiszen ők is – bár 
eleve jobb körülmények között- kicsiben kezdték. Az évfolyamán a már említett 
Pákozdi ünnepségen és december 10-én volt személyes találkozónk.
Az utóbbira Budapesten került sor abból az alkalomból, hogy finn barátaink Pápán 
tettek látogatást, majd másfél nap budapesti tartózkodás után tértek haza. A 
partner szervezet 5 alelnökét és feleségeiket, illetve férjüket magába foglaló 
küldöttséggel folytatott kölcsönös tájékoztatásra a Stefánia Palota különtermében 
került sor, vacsorával egybekötve. A háromtagú magyar delegációt Ipacs József 
ny. ezredes, a BEOSZ ügyvezető elnöke, Krasznai Andrea lelkészasszony és 
jómagam képeztük. A tárgyalás során megállapodtunk, hogy a szerény 
lehetőségekhez mérten kapcsolatainkat fenntartjuk, illetve lehetőségeink bővülése 
esetén továbbépítjük. A KAPCSOLATOT A VEZETŐSÉG EGYMÁS 
KÖLCSÖNÖS TÁJÉKOZTATÁSÁVAL, WEB LAPJAINKON KERESZTÜL ÉS 
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉSSEL TARTJUK, AMÍG LEHETŐSÉG VAN AZ 
ALELNÖKASSZONNYAL SZEMÉLYESEN IS TUDJUK TARTANI. (PÁPÁN 
DOLGOZIK ) 
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Külön megköszönték a helyszín, a vacsora és a másnap délelőtti városnézés 
megszervezését és sikeres lebonyolítását. Magyarországi élményeikről és a 
tárgyalásról az otthoni újságjukban is megemlékeznek.

Az alelnök asszony magyarországi tevékenységét Pápán 2011. augusztus 1-
vel befejezte. Búcsúzóul Módos Pista bajtársunkkal részvettünk a Pápai nyílt 
napon, azután a lakásán fogadott bennünket, ahol egy sajátos finn ebéd elköltése 
során kölcsönösen elbúcsúztunk. Anyagi helyzetünkre való tekintettel az ilyenkor 
szokásos ajándékokat és az útiköltséget saját zsebből finanszíroztuk.

A Szlovák Békefenntartók Egyesületének delegációja azzal keresett meg, hogy 
2013-ban ők is létrehoznak egy békefenntartó emlékparkot, vagy emlékművet 
avatnak, amelyre meghívnának. Szívesen felvennék velünk is a kapcsolatot. A 
jelenlegi anyagi helyzetben nem tudom, hogyan tehetnénk. Ugyan akkor nagyon 
fontosnak tartanám már csak az úgy nevezett civil diplomácia szempontjából is.  

KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS

Köszönjük a BEOSZ vezetőségének, hogy kis létszámunk és anyagi lehetőségünk 
ellensúlyozására mind erkölcsileg, mind anyagilag támogattak bennünket. Jó 
tanácsaikkal, ötleteikkel segítettek minket céljaink elérése érdekében.  
Köszönjük a Honvéd Kulturális Központ vezetőinek és munkatársainak, hogy 
tevékenységünket a helyszín és annak technikai berendezésével ingyenesen 
segítették. 

Köszönöm annak a pár tagunknak, akik segítették az egyesületünk hírnevét 
továbbvinni illetve a rendezvényeinken részt vettek. ÖSSZEGZÉS

Összegezve úgy érzem, hogy az elmúlt években jelentős fejlődésen mentünk 
át, ha nem is az elképzelt mértékben, de növekedett a tagságunk, ismertebbé 
váltunk, és sikerült az elnökségben végzett szűk körű, bár rendszeressé tett 
tevékenységet a tagság legalább néhány tagját érdeklő megmozdulásokra 
kiszélesíteni. Az egyesület tevékenysége tervezetté és szervezetté vált. 
Szomorúnak tartom, hogy a részvétel a rendezvényeinken 3-15 fő között mozgott. 

Köszönöm a vezetőségnek, hogy ötleteikkel, aktivitásukkal lendületet adtak 
a tevékenységünknek. Korábban már jeleztem, hogy ki milyen feladatban vette ki 
különösen a részét, itt köszönöm meg Guti Miklós alezredes és Szabó Miklós ny. 
r. alezredes bajtárs szervező munkáját, hasznos tanácsait és segítségét, Komka 
Béla szervező titkárunk állandó tevékenységét, hiszen mindenben őt nyaggattam a 
legtöbbet és Sossey Alaoui Edit őrnagy bajtárs gazdasági felelősi  segítő munkáját. 
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A tagságból külön köszönöm Száraz Pál ny ezredes, Ávéd Mária ny.alezredes urak  
és Dr. Krasznai Andrea lelkész aszonyok folyamatos és kiemelkedő részvételét a 
munkánkban 
Köszönöm a Fegyverzetellenőrök csapatlátogatásait szervezők Lajti Endre ny. 
ezredes és Hanuska Miklós ny. alezredes munkáját.
Köszönöm mindenkinek az eddig végzett munkát és kérem jövőben támogassátok 
az egyesület munkáját. 

                                                                     Udvardy Endre ny. mk. alezredes
                                                                       leköszönő elnök.

 Budapest, 2012. november 25.
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