XXI. KATONANEMZEDÉKI TALÁLKOZÓ.
„Generációk egymásért együtt a jövőért”.

Október 15. - én, hétfőn reggel, még napfényes időben találkozott, mintegy 120 fő a
balatonkenesei honvédüdülő parkjában a kopjafák koszorúzására várva, hallgatva az
„OBSITOS” rézfúvósok zenekarának lelkesítő térzenéjét, katonaindulókat.
A generációk találkozója volt ez, színes egyenruha kavalkád, a Ludovikások
hagyományőrző kékszínű paszományos öltözetétől a terepszínű gyakorlóruhán át a tábori zöld
és szürkéskék tiszti köznapi és díszegyenruháig, a tábori lelkészek, felekezetfüggő öltözetén
keresztül nagy volt a különbözőség, de a találkozás célja egységes, homogén közösséggé
formálta az aktív és a már obsitos jelenlévőket.
A himnusz elhangzását követően a BEOSZ csapatzászlajának ünnepélyes behozatalát /zászlóvivő: Ladiszlaidesz László, egyesületi tagtársunk/ - követően a budapesti régióvezető
köszöntötte a koszorúzásra összegyűlteket.
Az új kopjafák mellett a ludovikások álltak díszőrséget közösen a kirendelt díszalakulat
hivatásos állományával. Az új kopjafa készítője és testületek képviselői mondtak rövid
beszédet, majd a jelenlévő rabbi, felekezeti lelkészek, imát mondva megáldották a kopjafákat.
Ezt követte a koszorúzás. Koszorút helyezett el, többek között Dr. Orosz Zoltán
altábornagy Vezérkar Főnök Helyettes.
A BEOSZ rendezvény védnökei Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és Dr. Benkő
Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar Főnők. A tartalmas program a nemzedékek közötti
együttműködés európai éve jegyében folytatódott, két napon át, jeles előadókkal, kulturális
programokkal. Az előadók a nemzedékek közötti összefogás szükségességét emelték ki
nemzeti céljaink megvalósítása érdekében, hangsúlyozva a katonagenerációk szerepét
felelősségét a fiatalabb nemzedék szakmai és tudományos felkészítésében.
Erről szóltak a minisztériumi képviselők által elmondottak. A katonai hagyományok
jelentőségét emelte ki Prof. Dr. Szabó Miklós a MTA tagja.
Az első nap - nyitó és zárszavát- Kelemen József nyugállományú altábornagytól, a
BEOSZ elnökétől hallhattuk, aki elmondta, hogy a BEOSZ, országos szinten 120 egyesületet,
régiókba foglaló, mintegy 10 ezer főt tömörítő, aktív egyesületekkel rendelkező szervezet.
A második nap kiemelkedő eseménye Kun Szabó István dandártábornok budapesti
helyőrségparancsnok, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandár Parancsnokának előadása, aki a most 2214 főt számláló alakulat jelentőségéről,
megalakulásáról, összetett feladatairól, felépítéséről beszélt.
Az elmondottakban kiemelten hangsúlyozta, a hagyományok tiszteletét és őrzését, az
együttműködés jelentőségét a katonagenerációk között. Az együttműködésről beszélve
példaértékűnek ítélte a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesülettel, most már
Megállapodásban rögzített együttműködést, név szerint kiemelve az ebben kulcsszerepet
játszó elnökünk, Dr. Lindner Miklós altábornagy, a fiatal generációknak is példát mutató
tevékenységét.
A borús, esős második nap nem rontotta el a jelenlévők hangulatát. Felemelő hangulatot
eredményezett Pallos Emil, volt flottillás művészi szinten előadott verscsokra, végén a
szózattal.
A találkozás vége, a hazautazást megelőzően aktív, a végrehajtást segítő munka zajlott a
régiók vezetőivel, a BEOSZ elnökséggel a rendezvény értékeinek áttekintésével, a további
feladatokkal, üzenetekkel az egyesületeknek.
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