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A Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete (BBKE) 
2009. február havi közgyűlésén létrehozott Fegyverzet-ellenőri 
Munkacsoport vezetése 2009. június 09-én katonai 
objektumlátogatást szervezett Debrecenbe, ahol a Budapestről 
érkező csoportot a fegyverzet-ellenőrzés terén nagy múlttal 
rendelkező 5. Bocskai István gépesített dandár vezetése fogadta. A 
rendezvény előkészítésében és levezetésében aktív részt vállalt a 
Bajtársi Egyesületek Országos Szervezete, valamint annak Kelet-
magyarországi Régiójában dolgozó Bocskai István Bajtársi Egyesület 
(BIBE) vezetése és tagsága. 

 
A BBKE delegációját és a helyi hagyományőrzők csoportját a 

dandár parancsnokság részéről Lippay Péter alezredes köszöntötte, 
majd lehetőséget biztosított a két egyesület kölcsönös 
bemutatkozására. Miután többet megtudtunk egymás szervezeteiről, 
céljainkról, terveinkről Lippay alezredes rövid tájékoztatást adott a 
dandár életéről, tevékenységéről, elhelyezési objektumairól. Az 
ismeretek birtokában a két szervezet tagjai, valamint az alakulat által 
biztosított kísérők között közvetlen beszélgetés alakult ki és a 
laktanyában tett rövid séta során betekintést nyerhettünk a szervezet 
napi életébe is.  

 
Őszinte csodálkozást váltott ki bennünk a csapatmúzeum 

berendezettsége, a csapat és a helyőrség történelmének magas 
szintű, igényes, nevelő hatású bemutatása. Megragadta figyelmünket 
a helyi hagyományőrző egyesület tagjainak lelkes, a helyi történelmet 
magyarázó „kiselőadásai”. Gratulálunk a helyi tárlatvezető jól 
felkészült „idegen vezetéséhez”! A Fegyverzet-ellenőri Munkacsoport 
vezetői ígéretet tettek a helyszínen, hogy a jövőben gazdagítani 
fogják a múzeumnak a CFE ellenőrzések és az Európai Biztonság- és 
Bizalomerősítő Intézkedések (CSBM) keretében megvalósított helyi 
aktivitások bemutatásáról szóló anyagát. 

 
A tiszti étkezdében elköltött ebéd, majd a csapat büféjében 

elfogyasztott habos kávé után délutáni programunk a dandár 
hajdúhadházi bázisán folytatódott. 
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A dandárhoz tartozó Vay Ádám Laktanyába való 
megérkezésünkkor a két egyesület tagjait Kanyó László alezredes 
fogadta, majd röviden bemutatta a laktanyához tartozó lőteret és más 
objektumokat. A zömében nyugdíjasokból álló csoportra pezsdítően 
hatott a lőtéri aktivitás látványa a „szemle pontról”. A CFE ellenőrök 
inkább a volt Csökkentési Helyen lezajlott eseményeket idézték föl. A  
BBKE képviselői örültek annak, hogy a laktanya bejárása során 
találkozhattak, beszélgethettek több külföldi missziót megjárt, vagy 
éppen a közeljövőben oda készülő tisztekkel, tiszthelyettesekkel. 

 
Tisztelet és köszönet a dandár vezetésének, a helyi 

hagyományőrző egyesület elnökének, Szarka János nyugállományú 
ezredes úrnak és az egyesület tagságának, valamint a BEOSZ 
vezetésének, hogy segítségünkre voltak a rendezvény meg-
valósításában. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az objektum látogatáson résztvevők csoportja 
 
Egyesületünk „fegyverzet-ellenőrei” a következő aktivitásukat 

szeptember 23-a tervezik, amikor egy hasonlóan „önköltséges” és jó 
hangulatú programot terveznek egy másik alakulat meglátogatásával. 
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 BBKE honlapja: http://gfarago.vitae.hu/bbkeindex.html 

 


