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Harminc éves a honvéd nyugdíjas klub

Pár éve még mindennapos látvány volt a falu utcáin, ma már csak ünnepelni gyűlnek itt össze

Nagyoroszi. Katonazene, pattogó vezényszavak, sátorépítés csattogása. A közelben
lakók minden bizonnyal felkapták a fejüket az ismerős hangok hallatára. Pedig még csak
egynéhány éve, hogy megszűnt a honvédség nagyoroszi alakulata. A helyi
honvédhagyományokat egy civil szervezet viszi tovább. A három évtizede - 1981. április 12én - megalakult honvéd nyugdíjasklub létrehozói közül azonban már senki sem lehetett ott a
jubileumi megemlékezésen.
Az egykori helyőrségi művelődési otthon előtt a Budapesti Helyőrségi Zenekar adott
térzenét, majd a program a nagyoroszi tüzérek emléktáblájának megkoszorúzásával
folytatódott. Az ünnepségen Gáspár M. Levente őrnagy, a Kelet-magyarországi Hadkiegészítő
Parancsnokság Salgótarjáni Toborzó és Érdekvédelmi Iroda vezetője köszöntötte a
megjelenteket, s tolmácsolta dr. Benkő Tibornak, a honvéd vezérkar vezérfőnökének üdvözletét.
Mihócza Zoltán, dandártábornok, a honvéd vezérkar képviseletében, a kitüntetések
átadását megelőzően köszöntötte az ünnepelteket, hangsúlyozva azt, hogy a katonai hivatás
nem mérhető szolgálati idővel, hiszen az egy egész életre szól. Farkas Imre ezredes, a Magyar
Honvédség Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka egy emléklapot
adott át a nagyoroszi egyesület vezetőjének, Csallóközi Józsefnek, elismerve azt az erőfeszítést,
amelyet a közösség összetartozása érdekében tesznek. A köszöntők sorában Szendrődi György,
a nyugdíjasok országos szövetségének alelnöke, a Nógrád megyei szervezet elnöke
következett. A találkozó díszvendégei között ott voltak a lévai járás nyugdíjas szervezetének
vezetői, valamin Léva és Zselíz város nyugdíjas egyesületének vezetői. Úgy fogalmaztak,
hogy a szervezeteik között kialakult barátság is olyan, mint egy forrás, amely felbukkan
valahol, s aztán mind nagyobbra és nagyobbra dagad.
Nógrád megye vezetését Barna János, a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
alelnöke képviselte. Tolmácsolta Becsó Zsolt elnök jókívánságait. Köszöntőjében kiemelte,
hogy nem az oroszi alakulat felszámolására, hanem azokra az egykori légvédelmi tüzérekre
emlékeznek, akiket példaként lehet állítani a mai fiatalok elé is.

Az ünnepség kulturális műsorral és ebéddel zárult. A programban fellépett a legéndi
népdalkör és a váci László Imre nótakör. A látnivalóknak azonban itt még korántsem volt
vége. A Tajti János nagyoroszi nyugállományú őrnagy dokumentumaiból, valamint Váczi
Sándor győri főtörzszászlós honvédségi makettjeiből álló gazdag kiállítás nyújtott lehetőséget
arra, hogy az egykori katonák nosztalgiával emlékezhessenek vissza alakulatukra,
bajtársaikra.
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