
H Í R E I N K 

A MÁSODIK NEGYEDÉV ESEMÉNYEIBŐL 

OTTA ISTVÁN VEZÉRŐRNAGY elv
társ, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
parancsnoka, folyóiratunk felelős szer
kesztője április 30-án nyugalomba vo
nult. 

Otta elvtárs a Magyar Néphadsereg
ben betöltött különböző felelős beosztá
sok után, gazdag tapasztalatokkal fel
vértezve került néphadseregünk egyik 
tudományos intézményének élére. E be
osztásban ellátta folyóiratunk felelős 
szerkesztőjének tisztét is. 

Az a segítség, amelyet tőle a szer
kesztői munkához kaptunk, nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy lapunk minél 
jobban megfeleljen az eléje állított kö
vetelményeknek. 

Amikor a nehéz küzdelmekkel, de 
eredményekben gazdag évek után Otta 
elvtárs életében a megérdemelt pihenés 
évei következnek, a szerkesztő bizottság 
és a szerkesztőség kollektívája nevében 
kívánjuk, hogy még nagyon sokáig éljen 
boldogan, és velünk együtt örüljön dol
gozó népünk szocialista eredményeinek, 
néphadseregünk fejlődésének, amelynek 
megalapozásában neki is jelentős érde
mei vannak. 

A DEMORATIKUS MAGYAR NÉP
HADSEREG 1. GYALOGHADOSZTÁ
LY A megalakulásának 25. évfordulója 
alkalmából 1970. március 1-ón a Magyar 
Szocialista Munkáspárt Jászberényi 
Végrehajtó Bizottsága, a Városi Tanács 
Végrehajtó Bizottsága, a Magyar Nép
hadsereg Helyőrségparancsnoksága, a 
KISZ Városi Végrehajtó Bizottsága és a 
Hazafias Népfront Városi Elnöksége 
EMLÉKTÁBLÁT leplezett le a hadosz-
télyparancsnokság volt épületén. Az ün
nepségen Konyhás Mihály alezredes 
méltatta a fasizmus elleni harcra ön

ként jelentkezett katonák és tisztek el
határozásának jelentőségét. 

FELSZABADULÁSUNK 25. ÉVFOR
DULÓJÁNAK előkészületei során a 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum tudo
mányos munkatársai a különböző in
tézményeknél és szerveknél, valamint 
a Magyar Néphadsereg alakulatainál 
135 előadást tartottak a szovjet Vörös 
Hadsereg felszabadító harcainak, a ma
gyar ellenállási mozgalom és a Magyar 
Néphadsereg megalakulásának történe
téből. Az előadásokon 18 060 fő vett 
részt. 

A GYŐZELEM NAPJA 25. ÉVFOR
DULÓJÁNAK ALKALMÁBÓL a ha
zánkban ideiglenesen állomásozó szov
jet csapatok egyik alakulatánál, a Vö
rös Zászló Érdemrenddel és a Szuvo-
rov Érdemrenddel kitüntetett Nyikola-
jev budapesti harckocsdalakulatnál a 
magyar sajtó képviselői részére sajtó
tájékoztatót tartottak. A tájékoztató 
előtt a vendégek megtekintették az ala
kulat múzeumát, ahol végigkísérhették 
annak harci útját az Uraitól Moszkván, 
Ukrajnán, Budapesten, Bécsen keresz
tül Prágáig. 

A sajtótájékoztatót Szorokin altábor
nagy, a hazánkban ideiglenesen állo
másozó szovjet csapatok képviselője 
tartotta. A megjelentek előtt vázolta 
azt a hatalmas erőfeszítést, amelyet a 
szovjet nép tett hazája felszabadítása 
érdekében. Hangoztatta, hogy a szovjet 
hadsereg a Nagy Honvédő Háború so
rán internacionalista kötelezettségének 
tett eleget, amikor segítséget nyújtott 
Európa német megszállás alatt élő né
peinek felszabadításához. 

A jól sikerült tájékoztató után, ame
lyen a Nagy Honvédő Háború több sze-
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mélyes résztvevője is felszólalt, a ven
dégek részére az alakulat katonái nagy 
tetszéssel fogadott harcászati bemutatót 
tartottak. 

A HITLERI NÉMETORSZÁG FÖ
LÖTT ARATOTT GYŐZELEM 25. ÉV
FORDULÓJA ALKALMÁBÓL Moszk
vában a Szovjetunió Honvédelmi Mi
nisztériuma nemzetiközi tudományos 
konferenciát rendezett. A tanácskozás 
referátumait Grecskó marsall, a Szov
jetunió honvédelmi minisztere, valamint 
a szovjet hadsereg más magas beosz
tású parancsnokai tartottak. 

A konferencián a magyar történészek 
képviseletében Nagy Gábor ezredes, a 
történelemtudományok kandidátusa ve
zetésével egy delegáció vett részt, 
amelynek tagjai voltak: Borús József, 
Pintér István, Tilkovszky Lóránd a tör
ténelemtudományok kandidátusai, vala
mint Godó Ágnes alezredes, a Hadtör
ténelmi Intézet és Múzeum szekcióve
zetője. 

A VARSÓI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉ
SÉNEK 15. ÉVFORDULÓJA, valamint 
Csehszlovákiának a szovjet hadsereg 
által történt felszabadítása 25. évfordu
lója alkalmából a Csehszlovák Néphad
sereg Antanyin Zapotockiról elnevezett 
katonai akadémiája május 12—14-én 
tudományos ülésszakot rendezett Brnó-
ban. 

A konferencia fő referátumait Martin 
Dzur vezérezredes, a Csehszlovák Szo
cialista Köztársaság honvédelmi minisz
tere, valamint Václav Horacek vezérőr
nagy, a Csehszlovák Néphadsereg poli
tikai főcsoportfőnöke tartotta. 

A konferencián magyar részről Né
meth László alezredes, Szécsi Andor al
ezredes, Nagy János alezredes és Mues 
Sándor alezredes vettek részt. A baráti 
hadseregek képviselői — köztük a ma
gyar küldöttség is — korreferátumokkal 
járultak hozzá a konferencia sikeréhez. 

Sift Gézáné 
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