AZ MH BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA KIADVÁNYA
17. évfolyam, 1. szám
Célegyenesben a tisztújító közgyűlés előkészítése.
A Budapesti Obsitos előző számában már jeleztük
az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja időszerű, soros négy évről beszámoló és tisztújító
közgyűlést tart december 16-án.
A jelölések előkészítését nagy figyelem, körültekintés, kellő felelősségtudat jellemezte. A Klub jelölő bizottságát a tagozatok jelölő bizottságainak
elnökei alkották. Tehát a munka kezdete is ezekhez az egységekhez kötődtek.
Megkezdődtek a személyes beszélgetések, a folytonosság biztosítása, a fiatalítás lehetőségeinek a
feltárása, a működőképesség, az érdekvédelem,
érdekképviselet hatékonyságának a növelése érdekében.
Mindezen igényeket, követelményeket valamennyi
tagozatban kellő komolysággal kezelték. Egyéni
és csoportos beszélgetések, többszöri ülésezések, bizonyos szervezeti határozatok kivárása, a
polgári törvénykönyv előírásainak az alapszabály
tervezetekben való feldolgozása nagy felkészültséget, tájékozottságot, a helyzetünk objektív értékelését is jelentették.
A bizottság tagjai a teljes tagsághoz való megkeresés, eljutás érdekében kihasználta a kor műszaki lehetőségeit, az információ gyors továbbítása érdekében. Voltak tagozatok, amelyek saját
szerkesztőségükben kiadott sajtótermékekben, információs lapokban többször is visszatértek ezekre a témákra, a jobbítás, az átláthatóság érdekében.
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A december 10-i határidő, a soros havi tagozat
rendezvények, a teremelosztás szoros lehetőségei, már egyes tagozatoknál ezen feladatok végrehajtását jelentették. Tapasztalataink szerint a
rendezvények a jelenlegi alapszabály szellemének megfelelően, tartalmasan, bíráló, javaslatokat
tevő, eredményeket méltató, személyeket elismerő, a közösségi formákat megerősítő, más szervezettekkel nem az integrálódás, hanem az
együttműködés lehetősége
kiszélesítésének
hangulatban kerültek végrehajtásra. Megválasztásra kerültek a küldöttközgyűlés küldöttei, akik
biztatást kaptak a tagozatban elhangzott érvekellenérvek elmondására. Ezen kívül jelölések történtek a Klub Örökös Tiszteletbeli Tag cím adományozására. Természetesen a tapasztalatok birtokában folynak a további tagozat rendezvények.
A jelölő bizottság december 03-i ülésén zárja a jelölés véglegesítését, megfogalmazza a közgyűlésen előterjesztendő anyagát. Remélve, hogy az új
megválasztásra kerülő ügyvezetésnek, klubtanácsnak a jövő évi terveihez megfelelő tanácsokkal is szolgálhat, különösen az 54 éve alulról jövő
kezdeményezésként létrejött klub szellemének további fenntartása és működőképességének biztosítása, megerősítése érdekében.
Nagy Gyula nyá. ezredes
Jelölő Bizottság elnöke

A jelölő bizottság ülésein, meghallgatta a jelölteket, véleményüket kérték a tervezett feladatkör
esetleges változtatásairól, a tagok pedig támogató
hozzászólásaikkal segítették a jelöltek korábbi
munkájának bemutatását.
Természetesen voltak, akik a jelenlegi mandátumuk megszűnésével koruk, egészségi állapotuk,
10-15 éves önkéntes munkavégzésüket követően
választott funkciót nem vállaltak, de tudásuk, tapasztalatuk további hasznosítását felajánlották.

Születésünk és működésünk helyszíne.
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Kiállítás:
Az I. Világháború képekben
A 100 éves évfordulóra emlékezve, klubunk a
Honvéd Kulturális Központban, azzal közösen mutatta be 42 tablón, a világháború történéseit. Ez a
kiállítás folytatása volt a tavaly bemutatott „Magyar
Katona a Nagy Háborúban” címűnek.
Emlékeztünk és tisztelegtünk a sok millió ártatlan
áldozatra, akik részesei voltak a borzalmaknak.
De emlékeztünk azokra is, akik miatt mindez bekövetkezett, az uralkodókra, politikusokra.
Emlékezés szöveg környezetét a Tolnai Világlapja
1924. évi 10. évfordulóra írt cikke adta.

katonája a frontszolgálat ideje alatt átalakulva, de
reménykedve indult haza.
A történelmi Magyarország lakossága 1910. – s
népszámlálás szerint Horvátország nélkül
18 265 000 fő volt.
A háborúban, mint katona részt vett 3, 4 millió fő
(minden 5-6. állampolgár), ha csak a férfiakat nézzük, akkor ennek csaknem a fele, a férfi lakosság
közel 40%-a. A veszteségek tekintetében a férfi lakosság 25-30% -a elesett a harcmezőkön, sebesül
meg és került hadifogságba.

Kerékagyig sárban-vízben, valahol Volhiniában
Géppuskaállás a Karszthegységben, olasz front 1917.

Emlékeztünk „az eget földet rázó” világháborúra, amely 1914. augusztusától 1918. októberéig
egyetlen egy óriási csatatérré alakította át Európa
területét.
Dúlt a fergeteg szárazföldön és vízen, de már nem
kerülte el a levegőeget sem. A fergeteg kiterjedt
Ázsia és Afrika egyes részeire is.
1918. októberében, novemberében több mint négy
évig tartó és minden képzeletet felülmúló erőfeszítés után – Európa és a világ férfi népe – végre - a
lecsendesülő föld felszínére került.
Emlékeztünk a fergetegre, amely városokat és
falvakat sodort el, százezreket, milliókat gázolt
vérbe, amely hatalmas birodalmakat rombolt széjjel és új államokat teremtett a szétesett vérző romokon.
A háborúban a központi hatalmak 3, 4 millió katonát, a szövetségesek 5, 7 millió katonát tartottak
folyamatosan fegyverben, amiből 8, 3 millió katona
esett el a harc mezején – rettenetes.
A magyar veszteségeket a háború befejezése
után 10 évvel próbálták felbecsülni.
A 4 év alatt az Osztrák – Magyar Monarchia területéről 9 millió katonát szereltek fel és küldtek a harcterekre. 3, 4 millió katonát Magyarország és Horvátország területéről. A 3, 4 milliós embertömegből
530 ezer halt hősi halált, 1, 4 millió sebesült meg
és 830 ezer került hadifogságba.
A háború befejezésekor a frontokon harcban álló
de felbomlott csapatok 1, 5 millió magyarországi
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Anyák és feleségek gondolják csak át mit jelent
mindez. Fiaik és férjeik közül minden negyedik került veszteséglistára.
Mindezt ma is nehéz felfogni és megérteni.
Ezért emlékezzünk és tisztelegjünk.

Hevenyészett állásokban rohamra készen
Részletek Wilson, az USA elnöke 14 pontjából
(1918. január 08.)
X. Ausztria – Magyarország népei részére, amelyeknek
helyét a nemzetek között oltalmazni és biztosítani kívánjuk, meg kell adni az önálló fejlődés legszabadabb lehetőségét.
XI. Romániát, Szerbiát és Montenegrót ki kell üríteni;
A különböző balkáni államok politikai és gazdasági függetlenségét és területi sérthetetlenségét nemzetközi garanciákkal kell alátámasztani.
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HM tájékoztató
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OBSITOS
A nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok, hozzátartozóik és szervezeteik részére.
A megjelent, új kiadvány a 2014. augusztus 31. –
én hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően
készült – összegyűjtve azokat az ismeretanyagokat,
amelyek segítik az eligazodást.
A Magyar Honvédség szociális gondoskodási tevékenysége keretében kiemelt figyelmet fordít a
nyugállományú katonákra, az elhunyt honvédek és
nyugállományúak, katonák özvegyeire és ellátásra
jogosult árváira, a honvédségi nyugdíjasokra.
A szociális gondoskodási körbe tartozók ellátásának szakfeladatait a HVK Személyzeti Csoportfőnökség szakmai felügyelete mellett - az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
végzi a megyeszékhelyeken települő szervezeti
elemei, a Katonai Igazgatási Központok, Toborzó
és Érdekvédelmi Központok, illetve Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodák útján.
A kiadvány tartalmazza a honvédek jogállásáról
szóló 2012. évi CCV törvény alapján készült, a HM
- n kidolgozott rendeleteket és utasításokat, amelyek rögzítik a szolgáltatásokra, a szociális ellátásra
vonatkozó szabályokat.
A kiadvány megfogalmazza a nyugállományú katona fogalmát, kötelezettségeit, jogosultságait (katonai nyugdíjas igazolvány, rendfokozat, és egyenruha viselés, kiegészítő egyenruha ellátás, elismerések).

Rögzítésre kerültek a jogosítványok és kötelezettségek (szervezetek támogatása, nyug-állományúak
látogatása, elismerések, kegyeleti gondoskodás).
A kiadvány tartalmazza a fontosabb jogi szabályozók felsorolását, a hadkiegészítő és szervezetei
elérhetőségét, az igénybe vehető üdülök és nagyobb társadalmi szervezetek elérhetőségét.

Kapcsolattartást az MH Hadkiegészítő és Központi
Nyilvántartó Parancsnoksággal, szerveivel.

A nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok ügyeinek hivatalos intézését – a lakóhely szerint illetékes Központ, Iroda látja el, ide lehet fordulni a jogviszonyból származó kérdésekkel, felmerülő
gondokkal. Ennek alapvető feltétele, hogy személyre szóló adatok folyamatosan pontosítva legyenek.
A Központok, Irodák segítség nyújtásának területei:
- özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos ügyek
és az árvaellátás intézése;
- lakásgondok megoldása;
- szociális problémák megoldása;
- katona-egészségügyi
szolgáltatások
igénybevétele,
- rekreáció, üdültetés biztosítása;
- kiegészítő egyenruházattal való ellátás;
- nyugdíjas (idős) otthonban való elhelyezés, illetve a támogatás kérése
- találkozók, ünnepségek szervezése;
- kegyeleti gondoskodás.
A kiadvány megfogalmazza a honvédségi nyugdíjast, körvonalazza jogosultságait.
A nyugállományú katonák civil szervezetei,
egyesületek, klubok, szövetségek.
Ezen szervezetek hivatottak a hadsereg tényleges
állományából kivált katonák és hozzátartozóik öszszefogására. E szervezetek országos szövetségei
jelenítik meg a nyugállományúak érdekképviseletét
a Honvédelmi Érdekegyeztető Forumon és a Honvédelmi Idősügyi Tanácsban.
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MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság:
Levelezési címe: 1885 Budapest Pf.25.
Nyugállományúakkal kapcsolatos ügyintézés:
06 (1) 236-5232; E-mail: hknyp@hm.gov.hu
1. Katonai Igazgatási Központ
Parancsnoka: Ignáth Tibor alezredes
1134 Budapest, Dózsa György út 51.
Telefon: 06 (1) 236-5225
E-mail: 1tek.pkh@regiment.hu
Érdekvédelmi rlg. vezető: Jóni Lászlóné őrgy.
236 5349
Kegyeleti rlg. vezető: Nagy Gyula őrgy.
236 5234
beosztott: Bélavári Miklós szds. 236 5237
A honvédségi nyugdíjas jogosultság igazolására szolgáló hiteles okmány kiállítója a:
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Hadtörténelmi Levéltár és Irattár Központi Raktár
Cím: Budapest, VII. Verseny u. 12.
Telefon: 06 (1) 212 4430
Ügyfél fogadás: Hétfőn és csütörtökön
08.30-12.00 és 13.00-15.30
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A Fiumei úti katonai sírkert karbantartása
A Fiumei úti temetőben mintegy egyhektáros területen kialakított katonai sírkert szolgál a Magyar
Honvédség halottainak és hősi halottainak temetésére. A sírkert gondosan tervezett, reprezentatív
térkialakítású. Díszkő burkolatos utak, szertartási
tér, harangláb, zászlórúd, válogatott, temetőbe illő
növényzet biztosítják a méltóságteljességet és az
ünnepélyességet. A terület az MH Hadkiegészítő
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ ügykörébe tartozik, és karbantartását szerződés alapján egy kertészeti cég
végezte. A szerződés lejárt, jogszabályi változások
miatt azonban új szerződés még nem született. Az
idő múlása, a tél viszont otthagyta nyomait a sírkertben, lehullott falevelek, koszos vízfolyások, elszáradt, kifagyott növények képében. A tavasz pedig, mint mindig, szerencsére jött, sőt berobbant,
nem törődve a bürokráciával. A helyzet gyors intézkedést követelt. A fenti illetékes katonai szervezet sok mindennel foglalkozik, a kertgondozásra
azonban nemigen található katonai szabályzat. De
megszületett az ötlet: az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjához, annak is a Kertbarát Tagozatához kell fordulni, hogy a nagy tavaszi munkák
idején próbáljanak erre is időt szakítani, van szakértelmük, szerszámuk, és nekik sem mindegy,
hogy a hősi halottak sírkertje milyen állapotban
van.

Együtt a HM államtitkárával
Miután a kertbarátok is tisztába jöttek, hogy mit is
kell csinálni, továbbá hol van a „katonák” által hozott néhány palack ásványvíz és a pár zacskó
energiapótló pogácsa, a „népség és katonaság”
egyaránt nekilátott a munkának. Ennek nagy része
a levélhulladék összegyűjtése, zsákolása, gyűjtőhelyre való elszállítása volt. Dolga volt azért a metszőollóknak, az ágvágóknak, a fűnyíróknak is. A sírokhoz alapvetően nem kellett nyúlni, mert azokon
észlelhető volt a gondos hozzátartozói és bajtársi
kezek szeretetteljes munkája. A három hősi halált
halt tűzszerész sírján teljesen friss virágok voltak.
Ment is a munka rendesen. Rövidesen lekerültek a
vastagabb ruhadarabok, fogyott az ásványvíz és a
pogácsa is, de fogyott a falevél, felüdültek a füvesített részek, kitisztultak az utak, eltűntek az elszáradt kórók, faágak, vadhajtások. A déli órákban az
államtitkár úr elköszönt, elismerését kifejezve a
szorgos és látványos eredményt hozó munkáért. A
dicséret jólesett a jelenlevőknek, és a kertbarátok
arra gondoltak, hogy majd jöhetne a kertbarát tagozatba is az, aki ilyen kézre állóan bánik a kerti
szerszámokkal.

Együtt a csapat

A kérés természetesen meghallgatásra talált, és
egyeztetés alapján egy eléggé borongós, szeles,
igazi szeszélyes április nap reggelén Tóth Károly
tagozatelnök és még kilenc kertbarát - Csütörtöki
József, Kámán Lajos, Kolossváry Miklós, Mógor
László, Nagy Béla, Radványi Imre és Imréné, Szabó Sándorné valamint Vincze Józsefné - megjelent
a helyszínen. A katonai szervezettől a „műveletben” résztvevők: a Parancsnokság törzsfőnöke,
Bendes István alezredes, a Központ parancsnoka,
Ignáth Tibor alezredes, a kegyeleti részleg vezetője, Nagy Gyula őrnagy, valamint az érdekvédelmi
részleg vezetője, Jóni Lászlóné őrnagy asszony
már ott voltak. Ott volt - a kertbarátok igen kellemes meglepetésére - dr. Dankó István HM közigazgatási államtitkár úr, aki akkor már igen elismerésre méltó energiával gereblyézte a faleveleket. Ebből arra lehetett következtetni, hogy magas
szinten is kiemelt figyelmet fordítanak az ügyre.
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Délutánra az aznapra szánt munka elkészült. Az
összegereblyézett hulladékokkal megteltek a zsákok, a tárolóhelyek. Levélkupacok azért néhány
helyen még maradtak a fák alatt, de azokkal már
egyeztetés alapján a temetői sírgondozók rövid
úton elbánnak. Kiderült az is, hogy hol kell még
nagyobb beavatkozás, például elszáradt tuják kivágása, gyepfelújítás, mindezek azonban majd az
új szerződő fél feladatai lesznek.
Az igencsak fáradt, de lelkes kertbarát csapat a
munka végén még „bezsebelte” a katonai szervezet képviselői részéről kifejezett köszönetet, ami
igencsak jólesett. De az is jólesett, hogy végignézve a sírkerten a korábbiakhoz viszonyítva rendezett, a helyhez méltó helyzet alakult ki Ez az emelkedett hangulat kárpótolt minden fáradságért és
ígéret született arra, hogy a kertbarátokra máskor
is lehet számítani, jönnek és segítenek
Kolossváry Miklós
nyá alez.Kertbarát Tagozat
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Tagozataink életéből
Híradók a botanikus kertben
Június utolsó hétvégéjén a híradók a nyári szünet előtt
az éves munkaterv szerint, kirándulást szerveztek Vácrátótra. Az időjárás kedvezett a csoportnak, mert ragyogó napsütéses nap volt, de még nem mondható kánikulának és enyhe szellő fújdogált a 30 fokos nyári napon. Ideális kiránduló időnk volt, talán ezért is voltunk a
megszokottnál nagyobb létszámmal. Az Újpest városkapu Volán pályaudvarról induló autóbuszon minden
ülőhelyet elfoglaltunk, a később fel szállóknak már csak
állóhely jutott. Menetközben félúton jegyellenőrök szálltak fel, két csinos fiatal hölgy, akiket az álló utasok az
udvariasságuk ellenére sem fogadta kitörő lelkesedéssel, mert tömeg volt és nagy volt a hőség. Többen kifogásolták, hogy miért nem működik a légkondicionáló
berendezés, persze mindenki tudta, hogy erről nem az
ellenőrök tehetnek. Laci bácsi (dr. Horváth László klubtagunk) viccesen kérte is a panaszkönyvet, persze inkább csak azért, mert csak tőle kérték a menetjegyet,
nem gondolták, hogy már betöltötte a 65. életévét. A
fiatalabbik ellenőr pironkodva közölte, hogy panaszkönyv csak a pályaudvaron áll az utasok rendelkezésére és elnézést kért a kényelmetlen körülmények miatt.
Ettől a kis kényelmetlenségtől eltekintve mindenki jókedvű volt, ennek a korosztálynak nem lehet elvenni a
jókedvét ilyen kis apróság miatt, minket az Ikarusz buszok komfortja edzett meg. Laci bácsi sem kérte volna
a panaszkönyvet, ha az ellenőrnő a mi korosztályunk
tagja lenne és nem a húszéveseké. De jól esett egy fiatal mosolygós csinos alkalmazottal szót váltani, így
gyorsan eltelt az egy órás út.
Megérkeztünk a botanikus kert bejáratához, a buszmegálló a kapuval szemben van.
Az úton átsétálva a pénztárnál kapott leírásokból megtudtuk, hogy a vácrátóti az ország legnagyobb botanikus kertje, egyben az élő növények leggazdagabb hazai gyűjteménye. A 27 hektáros kertben közel 13 000
növényfajt, illetve fajtát mutatnak be. A Rátóti birtokot
1871-ben Vigyázó Sándor gróf vásárolta meg. 1873 tavaszától 1913-ban bekövetkezett haláláig a cseh származású - Band Henrik volt a főkertész.
A kerten átfolyó Sződ – Rákos -patak vizét felhasználva
és a régi nagy tavat is bevonva tórendszert alakítottak
ki, a kitermelt földdel a lankás domboldalakat tették változatosabbá. A patak partját sziklákkal rakták ki, hogy
természetesebbnek tűnjön. A romantikus hangulatot fokozta a patak partjára épített vízimalom is.
Vigyázó Sándor úgy végrendelkezett, hogy ha a család
fiú utód nélkül maradna, akkor a hatalmas vagyon általános örököse a Magyar Tudományos Akadémia legyen. Apja halálának évében, 1921-ben hasonló szellemben végrendelkezett fia, Vigyázó Ferenc is. 1928.
július végén elhunyt, így a kastélypark a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába került.
A sétaút első szakaszán egy kövön márványtábla őrzi
gróf Vigyázó Sándor és fia, Vigyázó Ferenc emlékét,
akiké a kert és a benne lévő kastély volt. Ők alapozták
meg a már akkor is létező tájképi kertben a növénygyűjteményt és építtettek olyan elemeket a parkba, amelyek
ma is láthatóak.
Az Akadémia azonban különféle okok miatt nem tudhatta sokáig magáénak az értékes területet, egy pár évtizedre meg kellett válnia tőle. Ebben az időszakban a
17. évfolyam, 1. szám
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kert állapota eléggé leromlott, a növények kipusztultak, a kastélyt lebontották és a ma is látható udvarházra hasonlító épületet húzták fel a helyére. 1952.
január 1. -én a kertet a Magyar Tudományos Akadémia vette át, és megalapította az MTA Botanikus Kutatóintézetét. A mai botanikus kert alapjait Pénzes Antal rakta le. A múlt században készült kerttervet felhasználva helyreállították az eredeti úthálózatot.
1961. május 1-jén megnyitották a kertet a nagyközönség számára is. Azóta de különösen az utóbbi években egyre szépítik, fejlesztik.

A nemzetközi hírű vált vácrátóti botanikus kert évente
mintegy százezer látogatót fogad. Az országban itt található meg a legnagyobb növényrendszertani gyűjtemény.
Az üvegházban és a sziklakertben látható egzotikus
növényeken kívül megcsodálhatjuk a kert kiemelkedően
gazdag fa- és cserjegyűjteményét, valamint a Biblia növényeit bemutató kert-kompozíciót is.
Az üvegházi gyűjtemény közel 3000 faj jellegzetes forró
égövi növény csoport látható. A növények hő, nedvesség, pára és fényigény szerint külön-külön házakban
vannak elhelyezve. Két üvegház, a trópusi és pálmaház, illetve a kaktusz és pozsgásházban több ezer növény tekinthető meg. A sziklakertben több mint 3000 féle évelő és hagymás, gumós növény található, a világ
minden területéről. A sok-sok növény nevét nem tudtuk
megjegyezni, képtelenség is lenne. De a csodálatosan
szép lila virágú kínai júdásfát már messziről felismertük
az erős illatáról. Tovább haladva a tóparton egy fiatal
csellózó nő bronz szobrot láttunk, Somogyi József alkotása. Szebb környezetbe nem is helyezhették el, szemünket becsukva elképzeltük a húros hangszer dallamát. A szobornál véget ért a sétánk, de mivel nem követtük a térképen megjelölt útvonalát, csak úgy találomra bóklásztunk, így a kertnek nem sikerült minden szegét-zugát bejárni. Nem is lehet minden növényt megnézni ilyen hatalmas parkban. A csoportunk is kettészakadt és kelően elfáradtunk, megbeszélésünk szerint
a bejárat melletti Berkenyeház előtt volt a találkozó. A
megbeszélt ebédig még volt fél óránk, ez alatt megnéztük a látogatóközpontnak berendezett Berkenyeházat.
Itt egy állandó kiállítás tekinthető meg, a növények sokféleségének életünkben betöltött szerepéről, bemutatják a természet megőrzésének jelentőségét, valamint
megtekinthető a botanikus kertben folyó ökológiai kutatások. Ezzel a bemutatóval fejeződött be a botanikus kert látogatása.
Az arborétum után elsétáltunk az 500 méterre lévő Hangulat
étterembe, ahol már vártak bennünket, mert bejelentkeztünk.
2015. január - február
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Itt találkoztunk Havasi János bajtársukkal és a két
unokájával, Leventével és Alexandrával. Kiderült,
hogy a két unoka reggel nem készült el időben és 5
perccel a busz indulása után érkeztek a pályaudvarra. De minden jó, ha a vége jó. Közösen elfogyasztottuk a rendelt ebédet, ami jól esett, mert az óra
már 14-et mutatott. A busz visszaindulásáig még bele fért egy (két) jéghideg korsó sör elfogyasztása is.
Mi a légkondicionált autóbusszal Budapest felé indultunk, Havasiék pedig (kötelező jelleggel) a botanikus kert felé.

Az arborétum a kora tavaszi vadvirágok nyílásától a
pompás őszi lombszíneződéséig mindig más arcát
mutatja a gyönyörködni vágyó látogatóknak. De
azoknak is érdemes ide látogatni, akik saját kertjük
szépítéséhez keresnek ötletet.
Soós Tamás nyugállományú alezredes,
híradó tagozat
Termény- és termékbemutató
A kertbarát tagozat augusztus 18-19-én tartotta
meg a már hagyományossá vált bemutatóját a
Honvéd Kulturális Központban, amelyre a neves
manierista festő, Arcimboldo virág és zöldség motívumokból összeállított Kertész című festményével ékesített meghívó csalogatta az érdeklődőket.
A lelkes kertbarátok felvonultatták elmúlt évi szorgos munkájuk eredményét, a kiváló minőségű és
szépségű gyümölcsöket, a veteményeskertek produktumait, a feldolgozás termékeit, a befőtteket,
lekvárokat, pálinkákat, borokat. A kiállítást színezték egyes kertbarátok hobbiként űzött képzőművészeti munkái is.
Az előző bekezdésben nem véletlenül szerepelt a
kertbarátok jellemzésére, hogy „lelkes”. Ha ez
nincs, valószínűleg bemutató sincs. Szinte minden
akadály felmerült, amivel egy ilyen rendezvény
megszervezésekor számolni lehet. Kezdve a kertészek nagy barátjával és ellenségével, az időjárással: gondolom mindenki emlékszik a hó nélküli
télre, az ultraszáraz márciusra, a szeszélyesnél is
szeszélyesebb és hideg áprilisra, azután pedig a
legrosszabb időpontokban megjelenő aszályokra
és özönvizekre. A károkozók támadása is szinte
kiszámíthatatlan volt, sőt újak is megjelentek. Ho-
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gyan lehet így mondjuk szép és jóízű őszibarackot
előállítani?
Biztos pontnak számító kertbarátok dőltek ki betegség, műtét, vagy más fontos, váratlanul közbejött elfoglaltság miatt. Egyes meghívott prominens
vendégek is lemondták a megjelenést, de még a
nyomda ördöge is kikezdett a meghívókkal, és augusztus közepére még a laza nyári hangulat sem
múlt el. Így hát bizony kellett a lelkesedés, az öszszeszedettség, azért hogy tartalmas, színvonalas
rendezvény álljon elő. Nagyon kellett az a segítség
is, amelyet a tagozat fokozottan megkapott a klub
vezetésétől, a Honvéd Kulturális Központ illetékes
vezetőitől, munkatársaitól. Kellett továbbá Radványi Katalin tagozattitkár felelősségérzete, szervezőkészsége és hallatlan energiája.
A kiállítás reggelén maguk a szervezők is meglepődtek, hogy minden a helyén van, és egy tartalmas, szemnek is tetszetős bemutató sikeredett.
Jöttek a vendégek is. A kertbarátoknak igen jólesett, hogy a Kertészek és Kertbarátok Országos
Szövetségétől megjelent annak elnöke, Dr. Szent Miklóssy Ferenc, főtitkára, Fekete Józsefné, valamint budapesti elnöke András Károly. Jelen voltak
azon társ kertbarát szervezetek képviselői, akikkel
a hosszú évek során együttműködés alakult ki, így
például a bicskeiek, pomáziak , budafokiak. Jöttek
azon szakemberek is, akik rendszeresen tartanak
előadásokat fogalakozásainkon: Zsigó György, a
Növényorvosi Kamara elnöke, Reider Imréné növényvédelmi szakmérnök, Hermanné Tulok Mária,
a Szent István Egyetem docense. Megjelent a kertészet nagy tekintélye, dr. Győrffy Sándor mezőgazdasági szakíró, volt televíziós személyiség,, aki
dr. Bálint Györggyel, „Gyuri bácsival” a múlt század 70-80-as éveiben igen sokat tett a kertbarát
mozgalom kiteljesedésért.

Egy kertbarát kiállítás nem múlhat el verseny nélkül. Ehhez pedig zsűri kell. Jelen esetben kettő is,
mert a képzőművészeti munkákat és például a paradicsomokat igen nehéz lenne együtt értékelni.
Ezért lett egy szakmai zsűri, melynek vezetését Dr.
Szent - Miklóssy Ferenc elnök vállalta. A másik
zsűri - jobb híján – művészeti zsűri elnevezést kapta, elnöke pedig Monok Zsuzsanna, költő és irodalmár, nyugdíjas pedagógus, kertbarát szimpatizáns lett.
Szerencsére a kertbarát tagozatot
szponzoráló egyes vállalkozások időben
2015. január - február
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megküldték marketinganyagaikat, amelyekből a
győztesek részére nemcsak tetszetős ,hanem
hasznos (permetezőszerek, védőfelszerelések,
vetőmagok , szakkönyvek , stb.) ajándékcsomagokat lehetett összeállítani.
Maga a megnyitó a már a korábbi bemutatókon kialakult forgatókönyv szerint zajlott le, köszöntőkkel,
méltatásokkal, további hasznos tevékenységre való biztatással, kis kulturális műsorral, majd a győztesek mennybemenetelével. A megjelenteket először Tóth Károly nyugállományú ezredes, tagozatelnök üdvözölte, majd Aranykovács Andrea ,
a Ház közművelődési részlegvezetője, tiszteletbeli
kertbarát - hisz rengeteget tett a korábbi és jelen
kiállítás sikeréért -, méltatta a tagozat tenni akarását , a növényekkel, a természettel foglakozó ember szellemiségét, optimizmusát. Győrffy Sándor
hosszú életének tapasztalatait sűrítette néhány
megható mondatba, és sok sikert kívánt a tagozat
működéséhez.
Ezután Monok Zsuzsannának a
családdal, a kertészkedéssel, a természettel kapcsolatos versei hangzottak el felváltva a költőnő és
Radványi Katalin előadásában.
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A szakmai zsűri döntése szerint, az első díjat Radványi Imre és felesége bicskei kertjének terményei
érdemelték ki. A második díjat Szabó Sándorné
nyerte, a harmadik díjas pedig Magyar Józsefné
kertbarát lett. A különdíjat Nagy Béla és felesége
kapta változatos termékskálájuk, a termeléstől, a
feldolgozásáig tartó folyamatok tartalmas bemutatásáért.
A művészeti zsűri az első díjat Kolossváry Miklósnak adta, a tagozat egyes tanulmányi kirándulásainak helyszíneit (Jeli arborétum, Sopron, Tata,
Keszthely, Káli medence, Badacsony) bemutató
akvarelljeiért. A második díjat Radványi Katalin
Zsuzsanna kapta foltvarró munkáiért, míg a harmadik díj boldog tulajdonosa Nagy Béláné lett
kalocsai hímzésű kötényéért. Természetesen a
közönség is szavazott. Itt az értékelés majdnem
egyezett a szakmai zsűri döntéseivel . Az első öt
helyezett sorrendben: Radványi Imre és felesége,
Szabó Sándorné, Vincze Józsefné , Élő Anna és
Kámán Lajos kertbarátok
Mindezek után egy kis állófogadás következett.
Nagy beszélgetés, jóleső öröm, hogy megcsináltuk. Még két napig látogatható volt a kiállítás a Ház
nyitva tartási idejében. A kertbarátok ügyeletet tartottak és szívesen várták a vendégeket. Ekkor is
meglátszott,hogy még eléggé uborkaszezon van ,
ami sajnos megtizedelte a látogatókat. Mindebből
le kell vonni a tanulságokat, a következő kiállítás
időpontjának megválasztása, a rendezvény propagálása tekintetében.
Ez utóbbit mindjárt el is kezdjük : a következő kiállításra szeretettel meghívjuk az Obsitos kedves olvasóit.
Kolossváry Miklós nyá. alez.
Kertbarát tagozat

Az ünnepségeken rendszerint a díszvendég szokott először szólni, megadni az alaphangot, itt most
rendhagyó módon, a díszvendég,, az országos elnök „utolsónak” kapott szót, ugyanis dolga volt: a
zsűri megállapításait kellett összegezni, eldönteni
a helyezéseket. Ez bizony „kemény munka volt” mondotta, mikor végre szóhoz juthatott. De azért
szívesen jött hozzánk , és mindig szívesen megy
egy bemutatóra, mert egy ilyen esemény hű tükre
egy kollektíva tevékenységének A kertbarát mozgalmat nagyra értékeli, mivel jó keretet biztosít
a nevelés, az erkölcsös életmód kiteljesedéséhez, a következő nemzedékek értékes emberré
válásához. Unokáit hozta fel példának, hogy milyen pozitívan hat rájuk a szülőkkel, a nagyszülőkkel együtt végzett kertészkedés, a közös munka,
az élmények, a kézzelfogható eredmények A látottak alapján azt tapasztalta, hogy tagozatunk a
mozgalom ezen követelményeinek is eleget tesz ,
ezért jó szívvel kíván további aktív munkát ,
egészséget és szintén jó szívvel adja át a zsűri
döntése alapján a jutalmakat, az általa is aláírt okleveleket.
17. évfolyam, 1. szám

Harminc éves a hadkiegészítő tagozat
Megemlékezésünket tagozatunk fennállásának
harmincéves fennállásának évfordulója alkalmából
a megalakulásunk körülményeivel kezdem.
A Fővárosi és Pest megyei Hadkiegészítő parancsnokságok már nyugállományban lévő katona
és polgári alkalmazotti nyugállományú tagjaiból
1984 októberében 111 fő részvételével írásban
összehívott alakuló ülésen választotta meg a tagozat az első kilenctagú alapító vezetőségét.
Az alapító tagok közül megemlítem: Dr.Endrődi
István, Babják László, Diener Béla, Hámori Jenő,
Nagy Miklós, Tollas Andrásné, Mészáros Lajos,
Száva Péter és Vörös Edéné.
A kezdeti 94 fős létszám 1993-ban elérte az eddigi
legmagasabb, a 126 főt. Néhány évvel később
2000 - ben viszont lecsökkent 79 főre. 2014-ben a
létszámunk már csak 66 fő.
Az összetételt illetően 50-58%- a volt katona, 20 26% a polgári alkalmazott, 22 – 24% a
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hozzátartozó és egyéb civil állomány. A kor szerinti összetételt nézve jelenleg is van 90 év feletti
tagunk .de a zöme kb.70%-a 70-90 év közötti és
kb. 30% a 54 -70 év közötti. Az átlag életkor meghaladja a 70 évet. Lakhely tekintetében 75% pesti,
20% budai és 5% vidéki . Ebből adódik, hogy tagjaink zöme a volt fővárosi parancsnokság állományából került a tagozatunkhoz.
Az utánpótlást illetően vannak nehézségeink, mert
a fiatalítás nehezen kivitelezhető. A fiatalon nyugállományba kerültek zöme nem ér rá klubtevékenységet folytatni, mert dolgozik.
Van bázisalakulatunk a MH HKNYP 1. Katonai
Igazgatási Központ., mint a korábbi szervezetek
jogutódja, megfelelő kapcsolatot alakítottunk ki a
vezetésével.
Néhány gondolatot szervezeti életünkről. Tagozatunk a mindenkori klubvezetés éves terve, programja alapján készítette és készíti az adott évre
szóló munkatervét. Az évente visszatérő fő feladataink (családias klubélet, közművelődési igények
kielégítése, tagok képviselete, segélyek, üdülési
igények kielégítésének segítése, idős és beteg
tagjaink látogatása, kegyeleti feladatok) az évek
során, szinte változatlanok maradtak.
Az elmúlt évek tapasztalatait ha összegezzük
megállapítható, hogy néhány területen fejlődés
tapasztalható! Így rendezvényeinket (vezetőségi
üléseket, klubnapokat) rendszeresen megtartjuk.
Ezek minőségi színvonalát igyekszünk folyamatosan emelni. A részvételi arány a kezdeti 40-50 fő ről lecsökkent 20-25 főre.
Rendszeres és stabil az a gyakorlatunk, hogy a
külső előadók meghívásával ( utolsó 10 évben 25
alkalommal ), megemlékezések, versmondás, kerek évfordulósok köszöntése, élménybeszámolók
bevezetése stb. folyamatosan színesítjük ezeket a
rendezvényeket
A központi rendezvényeken történő részvételünk is
ingadozást– Alcsúton mutat.
Az elért eredményeink mellett tovább kell erősíteni
az idős, beteg klubtagjaink látogatását, javítani az
információs hálózatunk működését.
A klubéletünkön belül a közművelődési tevékenységünk eseményeit értékelve tagságunk abban a
szerencsés helyzetben volt és van jelenleg is, hogy
az elmúlt harminc év során a művelődési ház programjain, ház rendezvényein való részvétel tagságunk részéről átlagosnak mondható.
A klub különböző műsoros rendezvényein, nyugállományúak bálján, nőnapi ünnepségeken, fenyőünnepeken kiállításokon vettünk részt és képviseltük a tagozatot.
A tagozati rendezvényeink rendszeressége, színvonala, részvétel, az aktivitás a kezdeti lelkesedést követően kissé alábbhagyott. Kirándulásokat
szerveztünk: Egerbe, Marcaliba, Tőserdőre, Esztergom - Párkányba, Zsámbékra, Alsóőrsre, Balatonkenesére, Hajdúszoboszlóra , Komárom –
Komárnóba, Szentkútra. Voltunk Soltvadkerten,
Majk puszta, Balatonfüreden, Pannonhalmán,
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Szolnokon, Zebegényben. Szinte minden alkalommal voltak szervezési nehézségeink (költség
gondok, alacsony jelentkezői szám, visszamondások).
Az önállóságot lassan fel kell adni és össze kell
fogni hasonló gondokkal küzdő más tagozatokkal,
klubokkal. Élő példa a Bem Klubbal utóbbi években tartott közös rendezvényeink.
Együttműködésünket, kapcsolatainkat értékelve az
elmúlt harminc évre megállapítható, hogy igen széles körű kapcsolatot kellett fenntartani ahhoz, hogy
a tagozatunkhoz tartozó tagjaink érdeke ne sérüljön és a rendelkezésre álló lehetőségek közül
számukra a maximumot lehessen biztosítani.
Az alábbi szervekkel volt kapcsolatunk és együttműködésünk:
A Budapesti Helyőrség-parancsnoksággal, a Budapest Fővárosi és Pest megyei Hadkiegészítő Parancsnokságokkal, a Honvéd Kulturális Központtal.
A felsorolt szervekkel való együttműködésünket
különféle jogszabályok szabályozták. Ezeknek a
szerveknek a neve, szervezete, összetétele, feladatai az eltelt évek során számtalan esetben változott, módosult.
A kiadott intézkedések alapján az alábbi témákban
tettünk javaslatokat, illetve fordultunk kérelemmel
az illetékes szervek felé:
- nyugállományú tiszteknek, tiszthelyetteseknek,
polgáriaknak adható kitüntetések, előléptetések,
jutalmazások, szociális segélyek, lakásügyi problémák rendezése, üdülési lehetőségek igénylése,
halál esetén a kegyeleti végtisztesség, segély, özvegyi járandóság, közművelődési, kirándulási programok szervezése, gépjárművek igénybevétele.
Tagjaink a szociális-anyagi gondjaik megoldásához a legnagyobb segítséget az egykori Budapest
Fővárosi Hadkiegészítő Parancsnokság érdekvédelmi szervétől kapták. Az ott dolgozók valamenynyien nagy türelemmel és segíteni akarással intézték tagjaink széles skálán mozgó igényeinek kielégítését. A 90-es években az anyagi körülmények
romlásával számtalan nyugdíjasunk részesült szociális segélyben, karácsonyra pedig csomagot kapott. A legnagyobb segítséget az elhalálozással
kapcsolatos tennivalók szervezése terén kaptunk.
Az elmúlt évtizedek alatt több mint 35 ilyen esetünk volt. Köszönet az eddigi segítségért, a jó
együttműködésért a szociális és kegyeleti feladatokat ellátó dolgozóknak és vezetőiknek.
A jutalmazásokról és elismerésekről az elmúlt évek
adatait elemezve elmondható, hogy a vezetőség
mindenkor nagy figyelmet fordított és fordít arra,
hogy aktivistáinkat, az átlagon felüli munkát végzőket a lehetőséghez mérten felterjessze magasabb
elismerésekre.
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hozzátartozó és egyéb civil állomány. A kor szerinti összetételt nézve jelenleg is van 90 év feletti
tagunk .de a zöme kb.70%-a 70-90 év közötti és
kb. 30% a 54 -70 év közötti. Az átlag életkor meghaladja a 70 évet. Lakhely tekintetében 75% pesti,
20% budai és 5% vidéki . Ebből adódik, hogy tagjaink zöme a volt fővárosi parancsnokság állományából került a tagozatunkhoz.
Az utánpótlást illetően vannak nehézségeink,
mert a fiatalítás nehezen kivitelezhető. A fiatalon
nyugállományba kerültek zöme nem ér rá klubtevékenységet folytatni, mert dolgozik.
Van bázisalakulatunk a MH HKNYP 1. Katonai
Igazgatási Központ, mint a korábbi szervezetek
jogutódja, megfelelő kapcsolatot alakítottunk ki a
vezetésével.
Néhány gondolatot szervezeti életünkről. Tagozatunk a mindenkori klubvezetés éves terve, programja alapján készítette és készíti az adott évre
szóló munkatervét. Az évente visszatérő fő feladataink (családias klubélet, közművelődési igények
kielégítése, tagok képviselete, segélyek, üdülési
igények kielégítésének segítése, idős és beteg
tagjaink látogatása, kegyeleti feladatok) az évek
során, szinte változatlanok maradtak.

Nekünk nyugállományban lévőknek adható elismerések anyagi költségeket csak minimális mértékben tartalmaznak, ezért bizonyos mértékben érthetetlen számunkra- azok korlátozott lehetősége.
A tagdíjfizetés és gazdálkodás helyzete.
A MH Budapesti Nyugállományúak Klubja alapszabály II. fejezet 7/a pontja előírja a tagsági díj
rendszeres fizetését, amely minden év március
31.-ig kell egy összegben teljesíteni. Bevételeink
alapvetően a befizetett tagdíjak, a klub vezetősége
által biztosított éves kiegészítő keretekből és az
előző évi maradványokból tevődött össze. A vezetőség rendszeresen él azzal a lehetőséggel, hogy
a 80 évet betöltött, beteg és anyagilag rászorulókat mentesíti a díjfizetés alól.
Gazdálkodásunkat az előírásoknak megfelelően
végezzük. A közösségi vagyonra mindenkor vigyáztunk és vigyázunk. A pénzügyi ellenőrzés
gazdálkodásunkban hiányosságot nem tárt fel. A
tagozat vezetősége mindenkor arra törekszik, hogy
a befizetett tagdíj jelentős részét a tagság valamilyen formában visszakapja.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a Hadkiegészítő Tagozat 30 éves történetének
megírásában, az ünnepi kiadványunk megjelentetésében segítséget nyújtottak, illetve a 2014 október 16-i
ünnepi közgyűlésünk előkészítésében és megtartásában részt vállaltak.

A Lajta monitor ünnepélyes átadása.

Az első világháború kitörésének századik
évfordulója alkalmából 2014 aug. 15.-én az Országház északi részénél, a dunaparti kikötőben
átadták a Lajta monitor múzeumhajót. A Lajta /
Leita / monitor a legrégebbi, fennmaradt folyami
hadihajó az Osztrák – Magyar Monarchia idejéből Hadtörténeti szempontból ritkaságszámba
menő hajókat Tegetthoff admirális javaslatára
gyártották a Duna és a nagyobb mellékfolyóira
.Hende Csaba miniszterelnök úr méltatta a Lajta monitor jelentőségét, kiemelve jövőbeli szerepét az ifjúság hazafias nevelésében .Ezt az alkalmat használta fel arra , hogy köszönetet
mondjon a monitor helyreállításában résztvevők
fáradtságot nem kímélő munkájáért . Külön kihangsúlyozta a hadihajósok szerepét a monitor
újjáépítésében . Az
ünnepség résztvevői között Semsei László , Bicskei János , Farkas
Judit képviselték a hadihajós tagozatot .Az ünnepség során Semsei László véleményt cserélt
Schmidt Máriával , a Terror Háza igazgatónőjével a múzeumhajó jelentőségéről és jövőbeli
szerepéről . A megnyitót és sajtótájékoztatót követően a nagyközönség részére is lehetővé tették a 140 éves veterán monitor megtekintését. Mindenkinek javasoljuk a hajó megtekintését.
Gráf Bernát tartalékos őrmester

Szentpéteri Imre
nyugállományú ezredes
tagozatelnök
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Bölcsességek
Anatole France:
-Akit legyőznek lázadó. A győztesek sohasem lázadók.
-Örök gyermekek vagyunk, s mindig új játékok után
loholunk.
-Mindenki a maga módján álmodja meg életét.
-Az élet csak azért tűnik olyan kurtának a szemünkben, mert meggondolatlan módon balga reményeinkhez mérjük.
-…a szülőföld nemcsak kenyérrel és borral táplál
minket, hanem eszmékkel, érzelmekkel és hittel is,
s úgy fogad majd anyai ölére, mint hosszú napi játékba belefáradt kisgyermeket.
-Az emberiség majdnem teljes egészében halottakból áll; az elköltözöttekhez képest mily kevesen
vannak az élők.
-A szeretet képessége, fájdalom, elernyed és elvész a korral, mint az ember minden más energiája.
-A jövő csupa múltból áll.
… sajátossága az emberi természetnek, hogy okosan gondolkodunk, és ostobán cselekszünk.

-Hitványabbak lennénk a barlanglakó ősembernél, ha akkor, amikor rajtunk van a sor,
nem fáradoznánk azon, hogy gyermekeink
számára még a mienknél is jobbá és biztonságosabbá tegyük az életet.
-…ha minden szép volna, semmi se lenne szép.
Valójában nincs is jó vagy rossz egészségi állapot.
Csak a szervezet különböző állapotairól lehet beszélni.
-Ha valaki azt hiszi, hogy birtokában van az igazságnak, akkor ki is kell mondania. Az emberi szellem becsületéről van szó…
-Az emberek leggyakrabban szavakon tűznek öszsze. Legszívesebben szavakért ölnek, s szavak
miatt mennek a halálba.
-Nem az a mester, aki sokat csinál, hanem aki jól
csinálja.
-Nagyon igaz, hogy az embereket nem cselekedeteikből kell megítélni, mert azok a körülményektől
függenek, hanem … sokkal inkább titkos gondolataik és legmélyebb szándékaik szerint.
Valéri: Valamint a természeti erők hozzák a jégesőt, a tájfunt, a szivárványt, a járványokat,
ugyanúgy hatnak a szellemi erők az emberek millióira. A nagy többség úgy engedelmeskedik ezeknek az erőknek, akár az ég vagy a tenger, vagy a
földtengely szeszélyének. Az az értelem és az az
akarat, amely a tömeget mint vak fizikai erőt állítja
a maga szolgálatába, ezt a nevet viseli: Politika
Honvéd Kulturális Központ
programajánló

JANUÁR
2015. január 8. csütörtök 17 óra
Mindenki Hadtudománya Szabadegyetem
Az I. világháború haditengerészeti hadviselése
Gobelin terem, a belépés díjtalan!
17. évfolyam, 1. szám

2015. január 12. hétfő 15 óra
Filmmúzeum
Szabadíts meg a gonosztól
Gobelin terem
A belépés díjtalan!
2015. január 19. hétfő 16 óra
Stefánia mozi
A szakasz Amerikai háborús filmdráma
Gobelin terem
A belépés ingyenes!
2015. január 25. vasárnap 11 óra
Csiribiri családi nap – Tündér mese
(Magyar Nemzeti Táncegyüttes)
Színházterem
A belépés díjtalan!
2015. január 27. kedd 10, 30 óra
Gondtalan órák Színházterem
Délután zenél a Sétahajó Zenekar
Pódium bár
Belépő: 700 Ft
2015. január 28. szerda 17, 15 óra
Női -S klub –
Intarzia terem
A belépés díjtalan!
2015. január 29. csütörtök 17 óra
Missziós történetek – Dr. Vekerdi Zoltán ezredes
Gobelin terem
A belépés díjtalan!
2015. január 31. csütörtök 19 óra
„Ma este szabad a kecó”
a Bánfalvy stúdió előadása
2 felvonás 160 perc
Műfaj: bulvár burleszk (bohózat)
Színházterem
Jegyárak: 3400 Ft
Igényjogosultak számára: 2600 Ft

FEBRUÁR
2015. február 1. vasárnap 17 óra
Zenés táncest – Bulletproof Band
Pódium bár
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultak számára: 800 Ft
2015. február 2. hétfő 15 óra
Filmmúzeum
Bolondos vakáció Magyar film
Gobelin terem
A belépés díjtalan!
2015. február 3. kedd 19 óra
Rádiókabaré
Színházterem
Belépő: 2000 Ft
2015. február 8. vasárnap 17 óra
Zenés táncest- Sétahajó bulizenekar
Pódium bár
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft

2015. január -február

- 1 –Programok
2015. február 9. hétfő 16 óra
Stefánia mozi
Rambo amerikai akciófilm
Gobelin terem
A belépés díjtalan!
2015. február 12. csütörtök 17
óra
Mindenki Hadtudománya Szabadegyetem
Meglécz Miklós ny. mk. ezredes,
CSc
A vegyifegyverek leszerelésének
kérdése
Gobelin terem
A belépés díjtalan!
2015. február18. szerda 17.15
óra
Női -S klub Intarzia terem
A belépés díjtalan!
2015. február 22. vasárnap 11
óra
Csiribiri családi nap
Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1100 Ft
2015. február 24. kedd 14 óra
Csendül a nóta
„Egy a szívem, egy a párom”
A Tihanyi Vándor Színpad előadása
Színházterem
Belépő: 700 Ft
2015. február 26. csütörtök 17
óra
Missziós történetek –
Gobelin terem
A belépés díjtalan!
2015. február 28. szombat 19 óra
Farsangi bál
Stefánia palota
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja rendezvényei

December

08. –n Hétfő 15. 00 Film Múzeum Gobelin – terem
Isten hozta őrnagy úr! c. magyar
film. Belépés díjtalan
16. –n Kedd 14. 00 Csendül a
nóta Színházterem
Belépő 700,- Ft.
16. –n Kedd 09. 00
Tisztújító közgyűlés
Pódium – bár
17. évfolyam, 1. szám
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Résztvevői a klubtanács Ellenőrző Bizottság tagjai
a tagozatok által megválasztott küldöttek és meghívottak
23. – n Kedd 15. 00
Fenyő ünnep
A műsort a Csipet Csapat
szolgáltatja

2015. Január

12. – n Hétfő 15. 00 Filmmúzeum, Gobelin terem
Szabadíts meg a gonosztól.
Készült Mándy Iván Mélyvíz c.
színművéből.
Belépés díjtalan.
21. – n Szerda 10. 00
Múzeumlátogatás
Szépművészeti Múzeum
Rembrandt és a Holland festészet
21. – n Szerda 10. 00 Gondtalanórák Színházterem
Tánczenét szolgáltatja: Retró
Trió Belépő 700,- Ft. Jegyek a
jegypénztárban kaphatók
Étkezni az étteremben a la
kart alapján lehet (kb. 1200,Ft.)
26. –n Hétfő 10. 00 Közművelődési Bizottsági ülés Klubszoba
29. –n Csütörtök 14. 00 Szociális és Kegyeleti Bizottsági
ülés, Klubszoba

2015. Február

02. – n Hétfő Filmmúzeum
Bolondos vakáció c. magyar
film Gobelin terem
Belépés díjtalan.
10. – n Kedd 16. 00 – 22. 00
Nyugállományúak Bálja
Zenét a Retró Trió szolgáltatja
Belépő: 4 000,- Ft. (vacsora
3 500,-; zene 500,-)
Jegyek az ügyvezetésnél, január 10. – l vásárolhatók.
18. – n Szerda 10. 00 Múzeumlátogatás
Telefónia Múzeum
24. – n Kedd 14. 00
Csendül a nóta Színházterem
„Egy a szívem egy a párom” a
Tihanyi Vándor Színpad előadása. Belépő 700 Ft.
23. –n Hétfő 10. 00 Közművelődési Bizottsági ülés Klubszoba26. –n Csütörtök 14. 00
Szociális és Kegyeleti Bizottsági ülés, Klubszoba

Honvéd Kulturális Központ
Nyitva Minden nap 08. 00-22. 00
1143 Budapest, Stefánia u. 34-36
Tel: +36-1-460-0796; HM: 26424
Közönségszolgálat és jegypénztár.
Tel: 06 –1-4600797; HM: 26 163
Rendezvényiroda:
Szabó Mónika HM: 26 201
Tel: 06-1-433-9014
Mobil: 06 30 515 1639
szabomonika@hm.gov.hu
Regiment étterem:
HM tel: 26-428
Tel: 06-1-883-6634
vagy 06 30-777-5293
e-mail: regimentetterem@mil.hu
Rekreációs alosztály:
HM fax: 26-110
Fax: 06-1-237-5554
Medves Jelena (Balatonkenese,
Badacsonylábdihegy)
HM tel: 26-111
Tel:06-1-237-5588
Barna Orsolya (Mátraháza, Mályi)
HM tel:26-115 vagy 36-108
Tel:06-1-433-9002
Szabó Adrienn (Csopak)
HM tel: 26-120 vagy 36-221
Tel: 06-1-433-9006
Dr. Zölleiné Sziedl Tünde (Buják)
HM tel: 27-164
Tel: 06-1-237-5524
Jordán Krisztina (nemzetközi üdültetés, CLIMS)
HM tel: 27-435
Tel: 06-1-883-6681
Szabó Evelin Dorina (nemzetközi
üdültetés)
HM tel: 36-205
Könyvtár:
HM tel: 26-233
Tel: 06-1-883-6635
e-mail: mezei.andrea@hm.gov.hu
vagy stefaniakonyvtar@mil.hu
Portaszolgálat:

Tel: 06-1-460 0796; HM: 26424
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
Tel: 433 9019; HM: 26 419
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TARKA OLDAL

REJTVÉNY: Szeletelő: A meghatározásokra adott válaszokat írja a sorban a megfelelő helyre. Az ábrán belül
a számok betűket rejtenek, ahol ugyanaz a szám mindig ugyanazt a betűt jelenti. A hosszú és rövid magánhangzók között nem tettünk különbséget. A szám nélkül maradt négyzetekbe kerülő betűk felülről lefelé folyamatosan összeolvasva kapja a megfejtést, Elizabeth Bowen gondolatát. Beküldési határidő február 10. Az
előző szám helyes megfejtői közül könyvjutalmat nyert: Kiss Boldizsárné Nőtagozat
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Helység Somogyudvarhelytől D-re
9

Bükkösd faluszomszédja
Borsfa szomszéd falucskája

10

Falu Tiszakecskédtől DNy-ra
Község Fertődtől Ny-ra
Bakonyi nagyváros
A szabadságharc „végzetének” helyszíne
Lébény Ny-i faluszomszédja
2

Ács D-i szomszédja

1

Bábolna helység Ny-i szomszédja
2
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Mályi szomszéd faluja
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Pincehely DK-i szomszéd faluja
Folyó Erdély középső részén

9
6

A Nagy Magyar Puszta

21

14

8

6

Nemrég temették el a férfi anyósát. Kimegy a
temetőbe, megnézni, hogy minden rendben
van-e a sírnál. Látva a nem messze sugdolózó
és őt figyelő öreglányokat, jó hangosan elkezd
sóhajtozni:
- Jaj, miért haltál meg, anyósok legjobbika!
Bárcsak feltámadnál!
Ebben a pillanatban egy vakond elkezdi túrni a
földet. Látva a mozgást, azonnal elfeledkezik a
leső öreglányokról. Rátapos a vakondtúrásra,
miközben ezt mormogja:
- Na, annyira komolyan azért nem gondoltam!
- Szóval azt állítja, hogy eltűnt az anyósa?
- Igen.
- Mikor?
- Úgy két évvel ezelőtt.
- Ember! Akkor miért csak most jelenti be?
- Valahogy eddig nem mertem elhinni.
.-.-.
Katonaságnál rászól a közkatonára a felettese:
- Menjen a konyhára krumplit pucolni!
- Nem mehetek kérem, vírushordozó vagyok!
- Nem érdekel, azt majd más széthordja maga
helyett...
.-.-.

Hunyadi János csatahely Erdélyben
13

A „Felettünk való” jogszolgálata
Fiatal katona levele:
"Kedves édesanyám!
Nagyon jól érzem magam itt, nincs semmire
szükségem. De ha mégis csomagot akarna
küldeni, akkor abban jól kösse meg a csirke lábát, nehogy felrúgja az üveg bort és elázzon az
ötezres!"
.-.-.
Az 50-es években szovjet katonák menetelnek
Szibériában. Találkoznak egy öregemberrel.
Az öreg amint meglátja őket, nagyon megörül.
Kérdezi tőlük:
- No aztán, hogy haladtok, kiűztétek már a németeket Leningrádból? Mire a katonák:
- De bácsi, a háborúnak már vége!
- Affene, én meg csak robbantgatom a vonatokat, robbantgatom!
-.-.-.- Kérem szépen, hol találhatok valami ajándékot?
- Óra-ékszer, parfümosztály jobbra...
- Én ugyanis a feleségemnek szeretnék valamit...
- Leértékelt áruk balra.
-.-.-.-

Lapunk a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár, Honvéd Kulturális Központ és az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja közös kiadványa. Felelős szerkesztő: Kovács Imre. Észrevételeiket és javaslataikat
Klubunk címére szíveskedjenek eljuttatni (MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Budapest, 1143 Stefánia út
34.). Pártpolitikai tartalmú írásokat - Alapszabályunkkal összhangban - nem áll módunkban közölni. Írásaikat
szerkesztett formában tesszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
Szerkesztő Bizottság. Email cím: nyklub@citromail. hu
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