Példát adnak kitartásból, hűségből"
Nagyoroszi. Néhány napja országjáró
körútjának részeként a Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi
Egyesületénél is látogatást tett dr. Vadai Ágnes, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára.
Az 1981-ben magalakult egyesületet Csallóközi József vezeti négy éve, s
alapvető célkitűzésüknek tekintik a közösségi életet, a szabadidő kulturált eltöltését, az érdekvédelmet, a művelődést. Nyolcvan-kilencven fővel működik az öt esztendeje megszűnt nagyoroszi alakulat nyugalmazott katonáiból, azok hozzátartozóiból és civilekből
álló szerveződés, mely az egész kistérséget átszövi.
- Együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi általános iskolával, ahol
szavalóversenyt írunk ki évente, de
együttműködünk a Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság Salgótarjáni Toborzó és Érdekvédelmi Irodájával is, akik társszervezők voltak az
államtitkár asszony meghívásában is mondta Csallóközi József, aki arról is
beszámolt: legfőbb rendezvényeik

évente a honvédelem napja és az idősek napja. Rendszeresen üdülnek Hajdúszoboszlón, de a kikapcsolódás mellett a katonahagyományok ápolását is
célkitűzésüknek tekintik.
Gondozzák a katonasírokat, gondoskodnak a katonaözvegyekről, s a fokozatosság elvével minél nagyobb rendezvények megszervezésére törekszenek. Ilyen volt példának okáért a 2008.
október 11-ei váci nyugat-nógrádi kistérségi nap is, melynek keretében 16
település hagyományőrző csoportjai
mutatkoztak be.
- A felvidéki településekkel is nagyon jó a kapcsolatunk. A vámosladányi egyesülettel közösen pályázunk
majd uniós forrásokra - tette hozzá
Csallóközi József.
Az államtitkári fórumon Vadai Ágnes elmondta: körútja során szeretne
megismerkedni a honvédelmi egyesületek helyzetével, gondjaival, elhelyezésével, hiszen ezek a szerveződések a Honvédelmi Minisztérium „gyermekei".
- Idén május végére valamennyi
nyugállományú klubot felkeresem,

mert az aktív katonai élet befejeztével
ez a generáció adhat példát a kitartásról, hűségről. Tanulni jöttem ide, tudást
és tapasztalatot szerezni - fogalmazott
az államtitkár, aki kétféle pályázati lehetőségről is beszámolt. A nyugállományú egyesületek kommunikációs és
sportpályázatokat nyújthatnak be a minisztériumhoz.
Vadai Ágnes a honvédelmi tárca
idősügyi stratégiájáról szólt, melynek
alapelvei közé tartozik a gondoskodás,
a megbecsülés, a kapcsolattartás, az
egészség és az aktivitás.
- A nyugállományú katonáknak
csak egyharmada van tisztában azzal,
mi jár nekik. A klubok tehát fontosak
az összefogás, a kapcsolattartás, az érdekképviselet tekintetében is. Ami az
aktivitást illeti: szeretnénk az egyesületeket a toborzásban való önkéntes
részvételre is kérni, mert még 3000 be
nem töltött hely van a honvédségnél, s
ki tudná jobban meggyőzni a fiatalokat
a katonaélet szépségéről, mint a régi
katonák? - fejtette ki az államtitkár.
Szabó A.

