AZ MH BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA KIADVÁNYA
17. évfolyam, 2. szám
Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja 2014.
december 16-án megtartotta beszámoló és
tisztújító küldöttközgyűlését a Honvéd Kulturális Központ Pódium bárjában. A közgyűlésen
megjelent Dr. Papp Ferenc ezds. a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály, társadalmi kapcsolatok osztály, osztályvezetője /főov.h./, Aulechla József ezds. az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár,
Kulturális és Rekreációs Igazgatóság igazgatója,
Takács Tibor alez. az MH Hadkiegészítő és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai
Igazgatási Központ – Budapest – parancsnok helyettese, Péter László nyá. ezds. a Honvédségi
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének Elnöke, Kiss Sándor nyá. altbgy. a Klub Tiszteletbeli Elnöke.
Gáspár József nyá. pv. ezds. elnöksége mellett az alapszabályban előírt formaságok – jegyzőkönyvezető, szavazat számlálók megválasztása – végrehajtását követően a közel 2800 tagot
képviselő 120 küldött meghallgatta, kiegészítette
és elfogadta a beszámolót, az alapszabály módosítását, majd megválasztotta a klub elnökét,
két elnökhelyettesét, titkárát, a klubtanács, majd
a felügyelő bizottság elnökét, két tagját és felkérte a tiszteletbeli elnöki cím gyakorlására Kovács
Imre nyá. ddtbk-t.
A Klubtanács négy éves munkájáról kiadott beszámolóhoz Kovács Imre nyá. ddtbk. a klub
elnöke fűzött szóbeli kiegészítőt. Különös tisztelettel köszöntötte a közgyűlés korelnökét a 96.
évét betöltő Szepezdi Dezső nyá. ezds.-t – megköszönve a klub és tagozata érdekében végzett
kiemelkedő munkáját, a továbbiakhoz jó egészséget kívánt.

2015. március - április
Hangsúlyozta, hogy beszámolója akár 16 évről is
szólhatna, mert a klub elnöke és a titkára ennyi
időt töltött el társadalmi, közösségi megbízatásában. Az eredmények elérésének kiemelkedő részesei voltak Kelemen István, Moroian György,
Horinka Ferenc, Nárai István, Dr. Spáczai Hedvig, Galántai Ágoston, Fogarasi Pál, Hidasi
György, Jobbágy Zoltán, S. Nagy József, Tallián
József, Pompor István, Tóth József, Kiss Sándor,
D. Földes Ferenc és még sokan mások.
Milyen eredményekkel lehet dicsekedni: új programokat hoztunk létre /hajókirándulás, lövészet,
művésztalálkozó/, széleskörű HM és csapat kapcsolatokat, az ügyvezetés részére fizetést, a klub
részére nagyobb támogatást, erősödő kapcsolatokat a BM budapesti egyesületével, a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetségével, az alapszabály többszöri átdolgozását, a klub és tagozatai helyének és szerepének megalapozását. Beszélt az elszenvedett kudarcokról is: megromlott
egészségi állapotról, erősen lecsökkent fizikai és
lelki képességekről, sőt úgy értékelte, hogy
eredményeik kezdenek veszendővé válni.
Pisch Ferenc:
Boldog Nőnapot
Nyíljatok ki drága virágok,
Mert elhoztátok nekünk
A boldogságot.
Illatozzatok, mint az orgonák,
Akik a szirmait nekünk hullatták.
Tündököljetek, mint a rózsák,
S ragyogjatok, ahogy a violák.
Magányos szívünknek ti vagytok a patak,
Ami a forróságban nekünk inni ad.
Szépségetek levesz a lábunkról,
álmodozunk a házasságotokról.
Nyíljatok ki, hozzátok el nekünk
A tavaszt,
Mert szépségetek megbabonáz,
S szívünkbe zárjuk azt.
Lehozzuk néktek a csillagokat,
Ezzel fejezzük ki boldogságunkat.
Ragyogjatok, mint a nap,
És ontsátok reánk sugaraitokat.
Boldog nőnapot, asszonyok, lányok,
Mert elhoztátok nekünk a boldogságot.
Forrás: www.poet.hu
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A mai helyzet értékelésénél megemlítette: a klub és
29 tagozata él, a nehézségek ellenére megfelelően
működik, a klubtagság zöme 16 évvel ezelőtti, tehát
erősen korosodott, emiatt néhány tagozat komoly
vészhelyzetbe került /összejövetelekre kevesen járnak, kevés a tettre kész aktivista/, a működés anyagai
feltételei szűkülnek, egyre inkább az önerőre támaszkodásban bízhatunk.
Az elmúlt négy évet úgy értékelte, hogy a Klubtanács
teljesítette a ráháruló és vállalt kötelezettségeket.
Szervezeti élete megfelelően működött. A Klubtanács,
a munkabizottságok, egyes feladatokra létrejött munkacsoportok többségében eredményesen a klubtagság megelégedettségére tevékenykedtek.
A tagozatok tisztújítását úgy értékelte, hogy rendben,
kellő előkészítéssel kerültek megtartásra. Időközben
már történtek elnöki feladatokban fiatalítási törekvések, de a beszámolást követően négy tagozat kivételével a régi tagozatelnökök kerültek megválasztásra, a
vezetőségek összetétele lényegesen nem változott.
Jó néhány aktivista került ennek ellenére munkabizottsági funkcióba, akik a jogszabályokban nagyobb
eligazodást, a közösségi munkában időt és fáradságot
vállaltak.

Mint a HOKOSZ alapító tagszervezete sokat tettünk,
teszünk a Szövetség sikeres működéséhez, amit az
alapításkor vállaltunk annak megfeleltünk. Ugyanis a
Szövetség léte, vagy nem léte a mi kitartásunktól,
tenni akarásunktól függ. Közreműködtünk – amennyiben ezt igényelték – a nyugállományúakat és szervezeteiket érintő jogszabályok véleményezésében. Napjainkban tárgyalások folynak a BEOSZ és a HOKOSZ
között a két szervezet jövőben sorsáról. Abban egyértelmű a véleményünk, hogy a csatlakozás, beolvadás
kérdését elutasítjuk. Az együttműködés különböző
korrekt formáiban a kölcsönösség jegyében dolgozunk.
A Ház, amelyben születésünket 53 évvel ezelőtt előmozdították, kezdetektől befogad, annak szerves részeként működünk, úgy is mint önálló jogi személyek.
A Ház mai vezetése kezdettől fogva kinyilvánította,
hogy működésünket továbbra is támogatja. Megvizsgálja szélesebb körű részvétel lehetőségét a ház életében, elhelyezési körülményeinket az igénynek megfelelően jobbítani szeretnék. Időnként a megkötött
Együttműködési Megállapodás végrehajtásának részletkérdéseiben vannak nézeteltérések. Pedig kiállításaink, a nyugállományúak bálja, a vetélkedők, a nő17. évfolyam, 2. szám

nap egyszóval közművelődési, szórakoztatási programjaink jól szolgálják a Ház feladatkörének ellátását
is.
A programok, feladatink megvalósításában kiemelkedően vettek, vesznek részt Hidasi György, Fogarassy
Pál, Jobbágy Zoltán, Takács Lucián, Nagy Gyula, Galántai Ágoston, Pintye János, Tóth Gábor, ifj, Szetei
Ferenc, Semsei László, Csárdás Ferencné, Baka
György, a Csipet Csapat – köszönet munkájukért.
A Budapesti Obsitos újságunk idén 16 éves. Betölti a
nyugdíjasok szervezeti élete megjelenítésének, a
minket támogató szervezetek tájékoztatásának feladatát. Egy-egy szám megjelenése előtt változó számú és minőségű írás jelenik meg a szerkesztő asztalán. Köszönet azoknak, akik gyakrabban tesznek közzé információkat Jobbágy Zoltán, Farkas János,
Katrenák Károly, Nagy Gyula, Pintér Sándor, vagy a
szerkesztésben közreműködtek Vastagh László és a
mindig fáradhatatlan Bartos Lászlóné Évike.
Gazdálkodásunk jellemzésénél kiemelte, hogy a gyakran változó szabályozási, támogatási rendszer egyre
szűkül, támogatóink, szponzoraink és a pályázatok által elnyerhető és kapható támogatások mértéke is
erősen csökkenőben van. Mindenképpen tovább kell
erősíteni a Magyar Honvédséghez való kötődésünk,
javítva az ellátásban, kapcsolattartásban érintett
szakmai szervezetekkel való együttműködést. Magunknak is részt kell vállalni a honvédség társadalmi
elismertségének helyreállításában, fenntartásában. A
klubnak, de különösen képviseletével megbízott vezetőinek kitartó munkával, a közös érdekek mentén el
kell érni, hogy működésünk feltételei a változó körülmények mellett is biztosítottak legyenek. Mindazonáltal tevékenységünk célja a tagság igényeinek mind
teljesebb kiszolgálása közben a honvédelmi érdekek
szolgálata. Reménykedjünk és bízzunk a HM, a Magyar Honvédség támogatásában, de elsősorban bízzunk önmagunkban!!!
Végezetül köszönetet mondott a tagozatok vezetőségeinek, a klub választott tisztségviselőinek, a feladatokkal megbízott munkatársainak a feladatok eredményes teljesítéséhez nyújtott támogatásért, fáradságot
nem ismerő tevékenységükért. Külön kiemelte Kiss
Sándor nyá. altbgy. társadalmi elnökünk nagyon
hasznos, türelmes, támogató együttműködését.
Saját helyzetének értékelésénél kora és egészségi állapota helyzetét, a 16 év fizikai és szellemi megpróbáltatásainak következményeit, tűrőképessége, kapcsolatai hatékonyságának romlását említette. Az élet
törvényszerűségeként gondolta, hogy szerepét másnak kell átvállalnia.
A szóbeli kiegészítést hozzászólások követték:
Nagy Gyula nyá. ezds. 10 éven át a szociáliskegyeleti munkabizottság elnöke hangsúlyozta, hogy
a munkabizottság tagjai az önhibájukon kívül a lelkileg
legmegrázóbb élethelyzetbe került emberek, családok
sorsán igyekeztek javítani, így átlagon felüli munkát
végeztek. Tagjai jól képviselték a tagozatokat, támogató együttműködésben dolgoztak az érdekvédelmi
szervezetekkel. Mindezt önkéntességben, figyelemmel másokért. Ezt kell őrizni, másokkal megőriztetni
és megbecsültetni.
2015. március - április
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Dr. Gruber Nándor nyá. ddtbk. Értékelése szerint
a körülmények nehezek voltak, a sok törvényi változást időnként nehéz volt követni, tehát keményen
kellett dolgozni. Megköszönte az ügyvezetés munkáját.
Tamás István nyá. őrgy. a Klub egyetlen élő alapító tagja – 87 éves – az alapításról, életútjáról, közösségi munkájáról, az idősek megbecsüléséről beszélt. Elismerését fejezte ki a klubvezetésnek.
Molnár Gyuláné honv. ny. a Nőtagozat elnöke elismeréssel beszélt a 40 éves tagozatról, hálásak a
heti rendezvényeik helyének biztosításáért.
A legnehezebb élethelyzetben a katonaözvegyek
vannak, akik támogatásáról gondoskodni kell, hisz
férjeiket önfeláldozóan segítették a haza védelmének szolgálatában. Javasolta, hogy a honvédségi
nyugdíjasok részére jogosultságaik igénybevételéhez valami igazolvánnyal kellene ellátni. A régi vezetésnek köszönte a figyelmet és a törődést.
Dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. ddtbk. a repülőlégvédelmi tagozat újonnan megválasztott elnöke
pénzügyi-gazdálkodási kérdéseket tett fel.

Péter László nyá. ezds. a HOKOSZ kezdeményezésére a BEOSZ vezetésével megkezdett tárgyalások helyzetét értékelte. Beszélt a Budapesti Nyugállományúak Klubja tradíciójából eredő felelősségéről.
Külön megköszönte Kovács Imre nyá. ddtbk. és
Szetei Ferenc nyá. ezds. 16 éves áldozatos tevékenységét. Kiemelte, hogy Kovács Ime nyá. ddtk.
tapasztalatából eredő munkájára a HOKOSZ elnökségében továbbra is számítanak.

fel a figyelmet. A klub tradícióinak folytatására bíztatta
a közgyűlés résztvevőit. . Megköszönte az eddigi vezetésben közreműködők segítő, hatékony együttműködését és messzemenő együttműködésről biztosította a klub új vezetését.
A hozzászólásokat követően a közgyűlés Szetei Ferenc nyá. ezds. elővezetésében döntött a Klub Örökös Tiszteletbeli Tagja címekről.
(További részletek a 6. oldalon.)
A Klub és a tagozatok érdekében végzett munkájukért
miniszteri elismerésben részesültek:
Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatban
Gáspár József nyá. pv. ezds.,
Aranykor ezüst fokozatban
Altorjai Sándor nyá. ezds.,
Harkai Péter nyá. ezds.,
Aranykor bronz fokozatban
Szabó Béla nyá. mk. alez.,
Miniszteri Emléktárgy elismerésben
Kiss Sándor nyá altbgy.,
festmény elismerésben részesültek:
Molnár Gyuláné a nő tagozat elnöke, Lakatos
Györgyné nő tagozat, Bartos Lászlóné Klub pénztárnok, Böröcz Ignácné pénzügyi tagozat, Németh Károlyné rep-lgv. tagozat, Csordás Ferencné elhelyezési
tagozat, Hajdú Pálné térképész tagozat, Grozdics Józsefné Klub EB tag, Kiss Sándor tiszteletbeli elnök,
Tamás István humán tagozat elnök, Szetei Ferenc
Klub titkár, Pintye János Klub közművelődési bizottság elnöke, Nagy Gyula a Klub szociális-kegyeleti bizottság elnöke, Tóth Károly kertész tagozat elnöke,
Hárai Tibor a rákóczista tagozat elnöke, Nagy Csaba
a személyügyi tagozat elnöke, Henzsely István a hátországi tagozat elnöke, Mándi Tibor a bélyeggyűjtő
tagozat elnöke, Baka György a Csipet-Csapat vezetője, Jobbágy Zoltán felderítő-I tagozat, Szepezdi Dezső hiradó tagozat,
könyvcsomag elismerésben részesültek:
Zsár Imréné a Csipet-Csapat tagja, Madaras Péter a
vegyivédelmi tagozat elnöke, Koltai István a hiradó
tagozat elnöke, Galántai Ágoston összfegyvernemi
tagozat, Semsei László hadihajós tagozat, Széli Ferenc a hadtáp tagozat elnöke, ifj. Szetei Ferenc felderítő-II tagozat, Solti László a Klub EB elnöke, Vadady
Attila, Filippovics Attila, Reisinger József műszaki tagozat.

Felhívás az SZJA 1%-ának felajánlásáról
Kérjük támogassa adója 1 %-ával az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubját. A rendelkező nyilatkozaton
a következőket szükséges feltüntetni:
A kedvezményezett adószáma: 19021241-1-42
A kedvezményezett neve:
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
Dr. Papp Ferenc ezds. a társadalmi kapcsolatok
megváltozott irányításából eredő változásokra hívta
17. évfolyam, 1. szám

Támogatását köszönjük!

2015. január - február
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Csipet-Csapatról
Részlet egy levélből:
„Volt szerencsém a barátnőm unszolására – a 2014. december 23-i gyermek műsort – amit a Csipet-csapat
adott elő a Stefánia Művelődési Házban –
gyermekeimmel végignézni és végighallgatni.
Ahhoz képest, hogy amatőr színjátszó csoport
készítette – magas színvonalú volt, szinte profi módon
dolgoztak a színpadon.

A jelölő bizottság előterjesztése alapján a közgyűlés megválasztotta:
Elnöknek: Nagy Gyula nyá. ezds.-t, elnökhelyettesnek: Pintye János nyá. ezds-t. – a Közművelődési
Bizottság elnökének és Fotul József nyá. alez.-t – a
Szociális és Kegyeleti Bizottság elnökének,
titkárnak: Szabó Béla nyá. mk. alez.-t.
a Klubtanács tagjainak:
Mándi Tibor nyá. alez-t a bélyeggyűjtő tagozat, Harkai Péter nyá. ezds.-t a Budaőrsi tagozat, Nagy Ottó
nyá. alez.-t az elhelyezési tagozat, Varga Viktor
honv.ny.-t a fegyverzeti tagozat,
Dlask Róbert
nyá. ezds.-t a felderítő-I tagozat, Altorjai Sándor nyá.
ezds.-t a felderítő-II. tagozat, Szurdok György nyá.
alez.-t a Gödöllői tagozat, Hubert István nyá.ezds.-t a
hadihajós tagozat, Szentpéteri Imre nyá. alez.-t a
hadkiegészítő tagozat, Ivanics József nyá. ezds.-t a
hadtáp tagozat, Henzsely István nyá. ezds.-t a hátországi tagozat, Soós Tamás nyá. alez.-t a híradó tagozat, Tamás István nyá. őrgy.-ot a humán tagozat,
Erl János nyá. mk. ezds.-t az informatika tagozat,
Vincze Gyula nyá. alez.-t a kártyaklub tagozat, Tóth
Károly nyá. ezds.-t a kertbarát tagozat, Gulácsi Attila
nyá. ezds.-t a kerekasztal tagozat, Gáspár József
nyá. pv. ezds.-t a műszaki tagozat, Gál László nyá.
ezds.-t a nemzetbiztonsági tagozat, Molnár Gyuláné
honv. ny.-t a nőtagozat, Háber Péter nyá. ddtbk.-ot
az összfegyvernemi tagozat, Sebrek Attila nyá.
ezds.-t a pénzügyi tagozat, Hárai Tibort a Rákóczista
tagozat, Dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. ddtbk.-ot a repülő és légvédelmi tagozat, Nagy Csaba nyá. ezds.-t
a személyügyi tagozat, Szabóné dr. Szalánczi Erika
honv.ny.-t a térképész tagozat, Pintye János nyá.
ezds.-t a tüzér tagozat, Madaras Péter nyá. mk.
ezds.-t a vegyivédelmi tagozat, Balogh László nyá.
ezds.-t a 32-es Baráti kör tagozat elnökét.
A Felügyelő Bizottság elnökének: Németh Júlia
nyá. ezds.-t, a Felügyelő Bizottság tagjainak: Bihari
Jánosné nyá. őrgy.-ot és Kaszásné Bokor Gabriella
honv. ny.-t.
Tiszteletbeli elnöknek: Kovács Imre nyá. ddtbk.-ot.

17. évfolyam, 1. szám

Remek ötletek, jó a gyerekek mozgatása, remek
gondolatok az itthoni nevelés folytatásához. Tetszett a
Mikulás is. Jó hangú szereplők, látványos előadás volt.
Még egyszer köszönöm, hogy ott lehettünk.
K-né Magdi”
Repülő és légvédelmi tagozat
Csipet-csapat
Reményi József nyugállományú ezredes 100 éves
Nagy esemény sorozat zajlott le az Összfegyvernemi
Tagozat életében Reményi József nyugállományú
ezredes Tagozatunk tagja 2014. december 28.-án
töltötte be a 100.
életévét, korához
képest elfogadható
egészségi állapotban töretlen szellemi tevékenységgel
és a jövőt illetően
bizakodóan.
E „Centenárium”
alkalmából tagozatunk az elmúlt évi
közgyűlésén, születése napján, valamint vezetőségi ülésen köszöntötte.
Január 27. klubnapon a MH Nyugállományúak Klubja
újonnan megválasztott elnöke, Nagy Gyula nyá.
ezredes az egész klub tagsága nevében köszöntötte,
méltatta életútját és megajándékozta.
Ismételten tiszta szívből kívánunk jó egészséget és
további békés életet.
Kiss Sándor nyá. altbgy.
Összfegyvernemi Tagozat

2015. január - február
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Betegek világnapja: február 11
Kedves nyugdíjas társaim, Hölgyek és Urak! Ha végig nézünk a Budapesti Nyugállományúak Klubjának
tagozatain, bizony csak „örökifjakat” találunk, többnyire hetven évhez közel, vagy éppenséggel hetven
év fölött. S egyre inkább tapasztalhatjuk, hogy lassan, sorban, mindenkit meglátogat előbb-utóbb, esetileg, vagy éppen tartósabban is egy-egy vagy több
betegség is. Ez irányba fordul életünk, amivel időnként furcsán vagyunk.
Reviczky Gyula is erről ír Az élet című versében:
„Hej, de furcsán vagyunk az élettel!
Míg valamit érne: addig nem kell.
És amikor már csak lézengünk, tengünk,
Mégis hosszú életért esengünk.”
Betegség: csak annak különös, aki még nem szenvedett valami súlyosabb kórban. Bár sokunkat már e
korban egy egyszerű influenza is meggyötör, s ha
egy-két napra netán ágyba kerülünk, azonnal megváltozik viszonyunk a világgal. Megértjük, sőt tapasztalhatjuk, hogy az ember természete rövid idő
alatt mennyire megváltozhat – pláne, ha kórházba is
kerülünk – másként tekintünk önmagunkra, más válik fontossá. Betegen egészen másképp viszonyul
az ember a testéhez, másként működik az idegrendszere, a korábbi magabiztosság bizony alaposan megkopik, s még számtalan olyan jelenség kerülhet felszínre, amelyre egészségesen, fiatalabban
még nem is gondoltunk.
A betegek világnapját még Szent II. János Pál pápa
rendelte el február 11-én, mivel ezen a napon jelent
meg Lourdesben, 1858-ban, a Szűzanya Soubirons
Bernadettnek, s 15-én a jelenés helyén a sziklabarlangnál forrás fakadt, melynek vize sok csodás
gyógyulást okozott. A Lourdesben történt, tudományos módon meg nem magyarázható gyógyulások
száma közel 100-ra tehető.
Gondoljunk csak bele! 70 év múltával az élet már
csak váróterem. A „beszállókártya” a kezünkben, s
indulásra készülődünk.
Bede Anna: A hetvenedik év című versében írja:
„Mire megjön a hetvenedik év
a láthatárra kosarát borítja,
a szemlobogást, a homlok ívét
hamuvá őrli; ronccsá nyomorítja.
Meszesen zörög, ferdül a gerinc,
a szem az eget s a földet vigyázza!
Nem azt, ami a kettő között pezseg,
amely az űzöttek, hívők, kortesek,
szerelmesek, kincskaparó világa.
Ha beköszönt a hetvenedik év,
már tudni kell, a játék mire volt jó,
hogy kik a gyűjtők és kik a herék,
hogy melyik álom drága, melyik olcsó!
Meg kell állni a kaptató felett,
ahonnan följebb már nem mutat lábnyom.
Csak a reménység, csak a képzelet
nyit rést az ismerős dolgok megett
a nem ismert, határtalan határon.
17. évfolyam, 2. szám

Van még sok régről maradt nehezék,
levelek, érmek, szekrény-alja holmi
Hol is készült e szakadt szélű kép?
Hol volt, hol nem volt? Már egybe mosódik?
Meny, vő, sógorok, unokák, gyerek…
Ki lakott a szomszédban harminchatban?
A távolodó sok porszállta név,
elvész a sűrűsödő alkonyatban.
És megfájdulnak a lábak és kezek
szúrások jelzik, vad hasogatások;
recseg már a kivénült gépezet;
küllő, motor, huzat mind gyenge, vásott!
Szeretet kéne, csönd, ízes ebéd,
szép szó, alvás, jó orvosság – csak ennyi…
Lehullt a hó, lehullta régi hév;
Mire megjön a hetvenedik év,
ideje már örömben megpihenni!”
Mindezek után fel a fejjel, hiszen mi is tehetünk valamit az egészségünkért! Mérjük fel, mit bírunk, miből tudunk kevesebbet, egészségesebbet enni, inni.
Miről tudunk lemondani! Ne mérgelődjünk, bosszankodjunk, fogadjunk mindent szeretettel, sétáljunk,
mozogjunk, ha nem is olyan sokat, mint eddig!
S ha orvoshoz, kórházba vagy rendelőbe kerülünk,
ne legyünk kibírhatatlanok, mert az ilyen beteghez
alig közelednek szeretettel, gyógyító szándékkal.
Zárszóként idézem Pió atyát! „Ha az orvos nem szeretettel fordul a beteg felé, akkor még az egérnek is
jobb dolga van két macska között, mint a betegnek
két orvos között!”.
Jobbágy Zoltán nyugállományú ezredes
Felderítő – I. tagozat

Emlékezünk…..
2014. október 10-én búcsúztatta a Nőtagozat Dr.
Spáczay Hedvig klubtársunkat.
Dr. Spáczay Hedvig klubtársnőnk, Hédikénk a MH
Budapesti Nyugállományúak Klubja „Örökös Tiszteletbeli Tagja” volt.
Hosszú éveken keresztül Ő szervezte, önzetlenül, a
klub „Művésztalálkozóit”, mindannyiunk örömére, telt
házas műsorokkal, híres művészekkel, énekesekkel,
színészekkel, előadásokkal.
Búcsúzóul, tisztelettel hajtjuk meg fejünket kiváló
személyisége előtt.
„Köszönjük Hédike!”
Molnárné Klári
a Nőtagozat elnöke

KÖSZÖNET AZ 1 %-ÉRT
Az MH BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK
KLUBJA KLUBTANÁCSA
köszönetet mond mindazoknak, akik a 2013. évi
Szj. adójuk 1 %-át a Klub részére ajánlották fel.
A felajánlások eredményeként befolyt összeget szociális célokra használtuk fel.
Klubtanács
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A Klub Örökös Tiszteletbeli Tagja cím

adományozása
A fenti címek adományozására első alkalommal
2001-ben, a Klub megalakulásának 40. évfordulóján
került sor. Ettől az időponttól a mai napig 154 fő klubtagunk részesült ebben az elismerésben. A cím
adományozására olyan Klubtagot lehet javasolni, aki
legalább 10-15 éves klubtagsággal rendelkezik, és
ezen belül legalább négy éven keresztül, azaz egy
választási cikluson át volt a tagozat vezetőségének
tagja.
Kivételt képeznek azok a személyek, akik az átlagosnál kiemelkedőbb tevékenységet folytattak, például egy új tagozat létrehozásán fáradoztak. A címet
kizárólag a Klub közgyűlése ítéli oda.

mélyügyi tagozat; Zalai József nyugállományú ezredes, személyügyi tagozat; Kovács István nyugállományú alezredes, hadkiegészítő tagozat; Miskolczi
László nyugállományú ezredes, hadkiegészítő tagozat; Lontai Lajos nyugállományú altábornagy, pénzügyi tagozat; Galambos Éva honvédségi nyugdíjas,
pénzügyi tagozat; Bartos Lászlóné nyugállományú
főtörzszászlós, felderítő-2 tagozat; Galántai Ágoston nyugállományú alezredes, összfegyvernemi tagozat; Székely Ferenc nyugállományú ezredes,
összfegyvernemi tagozat; Czibere Miklós nyugállományú ezredes, összfegyvernemi tagozat; Hubert
István nyugállományú ezredes, hadihajós tagozat.
Szetei Ferenc nyugállományú ezredes
klubtitkár

Megtartottuk a 17. Nyugállományúak Bálját

A következő személyek kerültek javaslatra és a közgyűlés által elfogadásra:
Ivanics József nyugállományú mérnök ezredes,
hadtáp tagozat; Hárai Tibor, rákóczista tagozat;
Visztra Barnáné honvédségi nyugdíjas, térképész
tagozat; Varga Viktor honvédségi nyugdíjas, fegyverzeti tagozat; Szabóné Szemereczky Ilona nyugállományú alezredes, informatikai tagozat; Szabó
József nyugállományú ezredes, informatikai tagozat;
Molnár
Györgyné
honvédségi
nyugdíjas,
posztumus, hátországi tagozat; Ősz László nyugállományú ezredes, hátországi tagozat; Kállai Gyula
nyugállományú
ezredes,
hátországi
tagozat;
Henzsely István nyugállományú ezredes, hátországi
tagozat; Nagy Gyula nyugállományú ezredes, felderítő-1 tagozat; Mandrik Istvánné nyugállományú
tőrzszászlós, felderítő-1 tagozat; Altorjai Sándor
nyugállományú ezredes, felderítő-2 tagozat; Szetei
Ferenc nyugállományú ezredes, felderítő-2 tagozat;
Szeberényi Sándor nyugállományú alezredes, felderítő-2 tagozat; Vásárhelyi Imre nyugállományú alezredes, felderítő-2 tagozat; Gyimothy Gézáné honvédségi nyugdíjas, felderítő-2 tagozat; Rohály András nyugállományú ezredes, repülő és légvédelmi tagozat; Törjék Ottó nyugállományú alezredes, repülő
és légvédelmi tagozat; Dzsugán Józsefné honvédségi nyugdíjas, repülő és légvédelmi tagozat; B.
Nagy Péter nyugállományú alezredes, híradó tagozat; Háyné Szente Erzsébet honvédségi nyugdíjas,
híradó tagozat; Molnár Gyuláné honvédségi nyugdíjas, nőtagozat; Kovács Imréné katona özvegy, nőtagozat; Bélai Gyula nyugállományú ezredes, sze17. évfolyam, 2. szám

A 2014. december 16-i Küldöttközgyűlést megelőzően, de azt követően is a tagság véleményének meghallgatása mellett olyan döntés született, hogy a bált
meg kell tartani, sőt létszámban is meg kell haladni a
tavalyi szintet.
A szervezés remekül sikerült, a tagozatok kisebb baráti kollektívákba szerveződtek, így foglaltak asztalokat, megértették, hogy a Klub által szervezett rendezvényeknek prioritása van. Még az utolsó napon is
jöttek bajtársak – még az agglomerációból is – hogy
jegyet vásároljanak.
Az előkészületek fontosságát emelte, hogy a műsori
kínálatokhoz számtalan ötlet, javaslat érkezett. De
hát a szűkös anyagi lehetőségek megszabták az elviselhető határt. Csárdás Ferencné nyá. ftzls. – Julika
- javaslata felé orientálódtunk, hogy SZÓKA Júlia
operett primadonnát kérjük fel egy 30 perces műsor
megtartására. Próbáltunk szponzorokat keresni, ezért
13 meghívó levelet küldtünk, olyan szervezetek vezetőinek, amelyek „bázis alakulatként”. „anya alakulatként” is számításba vehetők lehettek volna, hisz
fegyvernemi tagozatuk működik a Klubban. Voltak
nagyon udvarias és támogató jelzések, de természetesen válaszra sem méltatók is előfordultak.
Kovács Imre nyá. ddtbk.-t, Klubunk Tiszteletbeli Elnökét kértük fel – a korábbi gyakorlatnak megfelelő szervezőmunkára, a kvíz játék kidolgozására, a terem berendezésére, stb. Természetesen lelkes közreműködők is akadtak, Altorjai Sándor nyá. ezds., ifj.
Szetei Ferenc nyá. tzls..
Izgultunk az időjárás kedvező alakulásáért, ami be is
következett. Hát, elérkezett a nagy nap 2015. február
10-én – kedden – a 16.00 órára meghirdetett bálra
már 14.30 körül érkeztek a vendégek. Nagyon kedves hölgyek és urak, párosan, egyedül, sőt volt olyan
kollegánk is, aki ülőszékkel érkezett. Hiába, a közösségnek, a barátoknak, a bálnak óriási szerepe van az
összetartás kinyilatkoztatásában. Izgalommal vártuk
a bál fővendégét – Kun Szabó István vezérőrnagyot
a HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes
Államtitkárát, aki igazi katonaként a hadműveleti idő
kezdetén megjelent.
2015. március - április
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A rendezvény moderátora Nagy Gyula nyá. ezds. az
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár – Honvéd Kulturális Központ és az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja nevében üdvözölte a megjelentek. Külön kiemelte, hogy a mai Stefánia Palota
néven ismert, eredeti nevén Park Klub-ot 120 évvel
ezelőtt 1895. május 1-jén adták át. Ezzel mi is hozzájárulunk az évforduló méltó megünnepléséhez. Köszöntötte a Klubot alapítók egyetlen élő tagját Tamás
István t. őrgy.-ot és első bálozó unokáját.
Ezt követően felkérte Kun Szabó István vezérőrnagyot a HM Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárát a Bál megnyitására, aki a
katona közösségek összefogását, a hagyományok folytatásának jelentőségét méltatta, majd jó szórakozást kívánva a bált megnyitottnak nyilvánította.
Szóka Júlia operett primadonna egy nagyon remek
összeállítású, a hallgatókat megénekeltetve, többször
visszatapsolt
nagyon hangulatos operett és
magyar
nóta
műsort adott. A
mi
köszönetünket Szabó
Béla nyá. mk.
alez.,
klubtitkár, egy csokor
virággal és egy
festménnyel juttatta kifejezésre.
A vacsora felszolgálásával egyidőben a Retró Trió
zenekar teremtett remek talpalávaló hangulatot. A
kvíz játék szervezésében Székely Klára nyá. alez.,
Venicz Lászlóné nyá. tzls. és természetesen a fiatalosan örökmozgó Bartos Lászlóné nyá. ftzls. működött közre. Ennek a bevétele a Klub anyagi javait
gyarapította.
17. évfolyam, 2. szám

A korábbi évekhez viszonyítva kevesebb és kisebb
értékű tárgyak kerültek kisorsolásra, de szeretném
kiemelni Pánczél Zoltán nyugállományú ezredest és
Morschhauser Miklós nyugállományú alezredest, akik
festményeikkel javítottak a helyzeten.
Az asztaltársaságokat látogatva
szeretném
kiemelni a Nő-,
a Repülő és
légvédelmi- és a
Rákóczista tagozatokat, akik
nagy létszámmal vettek részt
a rendezvényen.
Sőt a Gödöllői tagozat is dicséretet érdemel. Ennek
következményeként 233 fő vett részt a Bálon. A beszélgetések során eddig ismeretlen történetek, kudarcok, élmények, családi kapcsolódások, unokákkal
való törődések, a nyugdíjas élet nehezedő körülményeiben való megfelelés és az összetartozás fontossága szerepelt leginkább. A hangulat egyre fokozódott, táncos lábú klubtársaink ropták a táncot, amiben
a hölgyek vidámsága, életereje, nótázó kedve igazán
példamutató volt. Sőt egy időben a Nőtagozat vetélkedősei kezdeményezésére katonanóták is hallatszottak.

Sajnos közeledett a zárás ideje. Az elköszönés nehéz pillanataiban a remek hangulatot, az ízletes vacsora választékot, a felszolgálás udvariasságát köszönték, a jövő évi 18. Bál megszervezésére biztattak bennünket. Sőt a hagyományőrzés részeként az
egyenruhában lévőkkel családi és csoportképeket
készítettek.
Összegezve megállapítható, hogy a folytonosságot
megőriztük, köszönet illeti mindazokat, akik valamilyen formában közreműködésükkel hozzájárultak a
17. Nyugdíjas Bál sikeres megrendezéséhez.
/ügyvezetés/
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Anyanyelvünk napja: február 21
Ma a világon még legalább 3000 nyelvet tartanak
számon, de a nyelvészek évek óta mondják: a nyelvek többsége veszélyben van. Az UNESCIO 2000ben drámai felhívással fordult a világ közvéleményéhez: a nyelvek, s az azokat hordozó kultúrák többsége hamarosan eltűnik. Ezért nevezték ki február
21-ét az anyanyelvek napjának, s ezen a napon ünnepeljük mi magyarok a nekünk legszebb nyelvnek, a
magyar nyelvnek, anyanyelvünknek napját.
A 3000 nyelv a világon kb. 200 államban honos, nem
biztos, hogy a 3000 nyelvből olyan sok államnyelv is
lenne!
Mi magyarok, legyünk büszkék arra, hogy a nyelvünk
nemcsak anyanyelv, hanem államunk hivatalos nyelve is!
Miért fontos az anyanyelv?
Először is az elsőnek megtanult nyelvet jelenti, amelyet minden elsőszülött és utána jövő testvér is az
anyjától tanul meg, hiszen az anya jóval többet foglalkozik a gyermekkel, mint az apa.
Ez kitűnik Gárdonyi Géza: Mikor a gyermek című
verséből:
„Mikor a gyermek gőgicsél,
Az Isten tudja, mit beszél.
Csak mosolyog és integet,…
Mit gondol? Mit mond?....
Mit szeret?...
S mint virággal az esti szél,
az anyja vissza úgy beszél.
Oly lágyan, oly édesen….
De őt sem érti senki sem.
Hogy mit beszélnek oly sokat,
apának tudni nem szabad.
Égi nyelv ez. Mély titok,
Nem értik, csak az angyalok!”
S az anyanyelvhez azért fűznek érzelmek, mert emberi létünk, értelmünk egyik legfontosabb megnyilvánulása. A világ megismerésének, kategorizálásának
az alapja. Úgy látjuk a világot, ahogy azt anyanyelvünk kikristályosodott, hagyományos „szűrője” engedi
az anyanyelv identitásjelölő.
A magyar nyelv a magyar lét háza„ - írja Görömbei
András akadémikus, majd Sütő Andrást idézi: „Nyelvéből kiesve létének céljából is kiesik az ember.”
A múlt században írta a nyelvészkedésről is ismert
Kiss Dénes: Anyanyelv című bölcs, vallomásos
versét, amelyben filozófia és érzelem testvérként fogódzik össze:
„Anyanyelvből születtem én,
emberré ez emel.
Szívem szavaktól lesz kemény,
kő és madár a költemény
ölemben lágyul el.

Ülés helyett rám dal vigyáz
legtisztább vérrokon.
Mert tűz a szó, zászló, vér, gyász,
sziklát omlasztó siratás.
Tudom és nem tudom.
Mindenem, mi valamit ér,
mi fenntart és elrejt,
szeretet,áldás, szenvedély,
szóban fogan s ott véget ér
a lélek és a sejt.”
Igaz, a mi magyar nyelvünk igen egyedi a világban, a
külföldiek nehezen tanulják meg, de mégis boldogulnak vele. Gondoljunk csak arra, hogy az itt nálunk élő
kínaiak, vietnamiak és a még egyéb náció is képes
magyarul beszélni, ha itt akar nálunk megélni ill. élni,
üzletelni.
A mi feladatunk nyelvünk ápolása, használata, megújítása, s állandó karbantartása, nehogy kihaljon e világból.
Zárásképpen idézném Remenyik Sándor: Az ige
című versét:
„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
És áhítattal ejtsétek a szót.
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba.
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
E drága nyelvet porrá ne törjétek,
Ne nyúljon hozzá avatatlanul
Senki: ne szaggassátok szirmait
A rózsafának, mely hóban virul.
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul,
mintha imádkozna,
mintha aranyat, tömjént, myrhát hozna!
És aki költő, az legyen király
És pap és próféta és soha más.
Nem illik daróc főpapi talárhoz
S királyi nyelvhez koldus-dadogás!
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely.
Ki borát issza: Élet borát issza,
Előre néz s csak néha-néha vissza –
S a kelyhet többé nem engedi el!”
Jobbágy Zoltán nyugállományú ezredes
Felderítő – I. tagozat

Felhívás „Jubileumi bajtársi találkozó”-ra
a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián és külföldi
Akadémiákon 1950-, 1955- vagy 1965-ben végzettek, valamint az Egyesített Tiszti Iskolán vagy a Kilián György Repülő Tiszti Iskolán 1965-ben avattak
– kérelmükre – Díszoklevelet kaphatnak.
Jelentkezés: 2015. április 30-ig, a név, születési év,
anyja neve, a végzés éve, a lakcím és az elérhetőség
megadásával Tóth Gábor nyá. ezds.-nél. E-mail:
cashbury@chello.hu
Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület
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Gondolatok egy múzeumlátogatás kapcsán

2014-ben 40 éves lett a Nőtagozat

A Szépművészeti Múzeumba érkezett a holland festőgéniusz Rembrandt és tanítványai műveiből összeállított kiállítás. Klubunk vezetősége és a kulturális
bizottság - tekintettel arra, hogy Budapesten nem
mindennap látható a Rembrandt kiállításhoz hasonló
kulturális esemény - úgy döntött, hogy ezt a programot tekintjük meg. A programon résztvevők megismerhették Rembrandt életútját, művészeti fejlődését,
és azt a kort, amelyben a festő művészi alkotásai
születtek. A szervezők köszönetet érdemlő munkája
eredményeként 2015. január 21-én 95 fő megtekintette a kiállítást. Úgy érzem, hogy e rendezvény sikeres lebonyolítása a tagozatoknál a közösség erősítéséért tenni akarók munkájának eredménye.
A múzeumlátogatáson résztvevők a
szervezésről, a kiállításon
látottakról
megelégedéssel
szóltak. Érzékelhető
volt, hogy a tagság
igényli az olyan közösségi programokat, amely erősíti, és
még jobban összehangolja a különböző érdeklődésű és
szakmai beállítottsáRembrandt: Önarckép
gú, de a művészetszerető embereket. Erre tekintettel mindenfajta belemagyarázás nélkül elmondható, hogy az értelmes, az
emberek kulturális érdeklődését, szemléletét, szabadidejének hasznos eltöltését biztosító rendezvényeken a tagság szívesen vesz részt. Az ilyen és ehhez hasonló események szervezése erősíti klubunk
tagságának közösségi életét, és igazolja a tagozatok
közötti együttműködés megvalósulásának szükségességét.
A nagyszámú résztvevő bizonyítja, hogy a tagság a
tartalmas programokra megszervezhető. Természetesen ennek elengedhetetlen feltétele igényeinek, elvárásainak ismerete, amelyből építkezhet a klubvezetőség, a kulturális bizottság időszakos program és
rendezvényterve, ajánlásai. A tagozatok együttműködésének erősítésével, a tagság tájékoztatásával és
megszervezésével kapcsolatos gondolataim nem új
keletűek. A múzeumlátogatás sikeres előkészítésének és megvalósításának pozitív tapasztalataira alapozva vetettem papírra véleményemet, amelyek talán
a gyakorlati munkában is érvényesíthetők.
Végzetül nagy tisztelettel köszönöm meg azon klubtársaim segítségét, akik részt vettek a szervezésben.
Továbbá kérem azon klubtársaimat, akik a múzeumlátogatásra eljöttek, hogy a jövőben tapasztalataik
közreadásával és személyes részvételükkel járuljanak hozzá klubunk rendezvényeinek sikeréhez.

A Nőtagozat 2014.október 20-án ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját.
Az alábbiakban közöljük Molnár Gyuláné tagozat elnök asszony ebből az alkalomból írt cikkét.

Csárdás Ferencné nyugállományú főtörzszászlós

17. évfolyam 2. szám

„Fényképalbumainkból összeválogatott és feldolgozott diavetítésekkel idéztük fel a régmúlt és a jelenkorunk megemlékezéséit. Nagyon szépen sikerült megeleveníteni a klubélet részleteit. A vetítéseket Bacsa
Ferenc gitárművész úr az olaszos, lány hangjaival,
valamint a „Repülősök” élő zenés, céltudatos dalaival
színesítettük. Bizony nagyon jól jött a társtagozatok
segítsége. Köszönet érte mindannyiuknak! A kiállított
régi és újabb értékes és gyönyörű kézimunkákkal, faragott fatárgyakkal, gyertyatartókkal, festőművészünk
festményeivel, a jól kiérdemelt honvédelmi miniszteri,
honvédelmi minisztérium államtitkári és a nyugállományú klub vezetősége által adományozott kitüntetéseink és elismeréseink bemutatásával sikerült még
szebbé, emlékezetesebbé tenni a női híres kézügyességünket és összetartozási akaratunkat.
Végül, de nem elhanyagolható szeretetünkkel, közös
dalolással, táncokkal, s némi saját készítésű, „harapni valókkal” tettük egésszé és színesebbé ezt a napunkat, a 40. éves évfordulónkat.
További sok sikert és jó egészséget kívánunk a többi
társ tagozatnak és az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja teljes és ma is nagyszerűen szuperáló
ügyvezetésének, Klubtanácsának.
A hajdani létszámunk szépen lassan szaporodott 160
főre; majd az évek során sajnos – természetes úton –
erősen lecsökkentünk 100 fős csapattá. 40 évet és 4
elnököt emésztett fel az idő. Hosszú és tartalmas életet, történelmet éltünk meg így együtt. Sok vidámság,
kacagás, dalolás, táncolás, séták, kirándulások tarkították életünket. Mindemellett békésen vártuk és segítettük szaporodó családjainkat.
Sajnos az utánunk következő fiatalabb generációkban még nem érlelődött meg a nyugdíjas kori („szép
kori”) összetartozás igénye a hosszú, aktív munkaviszonyuk, vagy elözvegyülésük után.
Szeretnénk továbbadni számukra is a klubéletünk
szépségét, vidámságát, hisz „egy család vagyunk!”
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a honvédséghez
tartozó egyedülállók, családtagok NE MARADJANAK
EGYEDÜL sem örömükben, de főleg ne a bánatukban, esetleg betegségükben soha!
Szerencsésebbek azok, akiknek gondoskodó, közel
lakó, szerető családjuk, gyermekeik, unokáik vannak;
NA DE AKINEK NINCS????........ az gondoljon egy
kicsit végre magára is, idősödő korára és jöjjön közénk, keressen bennünket, ha olvassa e cikket!
Többen, többet érünk!
Mi, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Nőtagozata különös szeretettel, rengeteg és változatos
programokkal, gazdag kulturális életünkkel várjuk leendő klubtagjainkat a „Stefánián”.
Molnárné, Klári
a Nőtagozat elnöke
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Honvéd Kulturális Központ
programajánló
MÁRCIUS
1. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest – Bulletproof
Band
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
5. csütörtök 18.30 óra
a Központi zenekar koncertje
Helyszín: színházterem
A belépés díjtalan!
6. péntek 18.00 óra
TomCatBand zenés vacsoraest
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
8. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest – Sétahajó
Bulizenekar
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
12. csütörtök
Jankovics Marcell grafikai kiállítás
Helyszín: Stefánia galéria
A belépés díjtalan!

20. péntek 18.00 óra
Nautilus zenés vacsoraest
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Nautilus tagságival: 1000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
20. péntek 19.00 óra
„Ma estére szabad a kecó”
A Bánfalvy stúdió előadása
Helyszín: színházterem
Belépő: 2600 Ft és 3400 Ft
22. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest – TomCatBand
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
24. kedd 17.00 óra
Stefánia szalon
Vendég: Bodrogi Gyula a Nemzet
színésze,
Kossuth- és kétszeres Jászai
Mari-díjas színművész
Belépő: 500 Ft
26. csütörtök 17.00 óra
Missziós történetek:
Afganisztán
A belépés díjtalan!

29. vasárnap 11.00 óra
Meseszínház
Aladdin a Turay Ida Színház elő12. csütörtök 17.00 óra
adásában
Mindenki Hadtudománya
Helyszín: színházterem
Szabadegyetem
Belépő: 1600 Ft
Az al-Kaida és a globális dzsihád új Igényjogosultaknak: 1200 Ft
tendenciái
29. vasárnap 17.00 óra
Helyszín: Gobelin terem
Zenés táncest – TomCatBand
A belépés díjtalan!
Helyszín: Pódium bár
12. csütörtök 17.00 óra
Belépő: 1200 Ft
Kovács Emil Lajos nagybányai
Igényjogosultaknak: 800 Ft
festő kiállítása
Helyszín: Café galéria
ÁPRILIS
A belépés díjtalan!
5. vasárnap – Húsvét
13. péntek 19.00 óra
6. hétfő - Húsvét
Bélavári Miklós és zenekara
Helyszín: Pódium bár
9. csütörtök 17.00 óra
Belépő: 1000 Ft
Mindenki Hadtudománya Szabadegyetem
17. kedd 17.00 óra
A NATO átalakuló partnerkapcsoNői-S-klub
latai
Vendég: Szabó György a „bükki Helyszín: Gobelin terem
füves ember”
A belépés díjtalan!
Helyszín: színházterem
A belépés díjtalan!
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10. péntek 18.00 óra
TomCatBand zenés vacsoraest
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
12. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest – Bulletproof
Band
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
12. vasárnap 10.00 óra
Családi nap az egészség jegyében!
09.00 – 16.00 óráig egész napos
szűrések, egészségügyi tanácsadások, előadások, sport foglalkozások
9.00 – 12.00 / 13.00 véradás
11.00 – 12.00 Dr. Bubó című mesejáték a színházteremben
a Szabad Ötletek Színháza előadásában
10.00 – 16.00 folyamatosan a
színház előterében és az első emeleti termekben:
- látás- és hallás vizsgálat (Max
Optika és a Pannon Halláscentrum
közreműködésével)
- bőrgyógyász előadása az anyajegy vizsgálatáról (MH Egészségügyi Központ - Honvéd Kórház)
- diatetikus tanácsadás (MH
Egészségügyi Központ - Honvéd
Kórház)
- érsebész (MH Egészségügyi
Központ - Honvéd Kórház)
- sport egy testedzővel (2x45 perc)
- Eőry Ajándok orvos, természetgyógyász előadása + (3-1-2
meridiántorna)
- gyerekeknek kézműves foglalkozások
- gasztronómiai különlegességek
bemutatása, kóstolással egybekötve
tervezünk még:
- aromaterápiát
- bio-termékek bemutatását
17. péntek 18.00 óra
Nautilus zenés vacsoraest
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Nautilus tagságival: 1000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
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19. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest –
TomCatBand
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
21. kedd 17.15 óra
Női-S-klub
25. szombat 20.00 óra
Budapest Jazz Orchestra
koncert
Helyszín: színházterem
Belépő:
26. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest –
TomCatBand
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
29. szerda 17.00 óra
120 éves a palota
fotókiállítás megnyitó
30. csütörtök 17.00 óra
Missziós történetek
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!

Az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja
rendezvényei
Tel.:06-1-433-9019;HM:26-419
e-mail: nyklub@citromail.hu

Március
2. hétfő 15.00 óra
Filmmúzeum – A kölcsönkért
kastély (1973)
Helyszín: Gobelin terem
Belépő: 300 Ft
9. hétfő 10.30
Nőnap
Színházterem és előtere
Fellép: Csipet Csapat
Belépés meghívóval
17. kedd 9.00 óra
Klubtanács ülés
Helyszín: Klubszoba
18. szerda 12.00 -17.00
Múzeumlátogatás
Zászlómúzeum
1085 József krt. 68.
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23. hétfő 10.00 óra
Közművelődési Bizottsági
ülés, Klubszoba

Honvéd Kulturális
Központ

26. csütörtök 10.00 óra
Szociális és Kegyeleti Bizottsági ülés, Klubszoba

Nyitva: naponta: 08.00 - 22.00
1143 Budapest, Stefánia u.
34-36
Tel.:+36-1-460-0796;
HM:26424

24. kedd 10.00 óra
Gondtalan órák
„Szívünkben élsz”
Emlékkoncert Spáczay Hédi
tiszteletére
Helyszín: színházterem
Délután zenél a Pódium Band
zenekar a Pódium bárban.
Belépő: 700 Ft
25. szerda
Kirándulás: TAPOLCA
Indulás: Bp. Déli pu. 6.30
Jelentkezés: Pintye János nyá.
ezds.-nél Tel.: 220-6747

Április
13. hétfő 15.00 óra
Filmmúzeum
Patyolat akció (1965)
Helyszín: Gobelin terem
Belépő: 300 Ft

Közönségszolgálat és
jegypénztár:
Tel.:06-1-460-0797;HM:26-163
Rendezvényiroda:
Szabó Mónika HM:26-201
Tel.: 06-1-433-9014
Mobil: 06-30-515-1639 e-mail:
szabomonika@hm.gov.hu
Regiment étterem:
HM tel.: 26-428
Tel.: 06-1-883-6634
Mobil: 06-30-777-5293
email: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

15. szerda 10.00
Múzeumlátogatás
HIM Bolyai Haditechnikai Park
1092 Budapest, Úri u. 133-135.

Barna Orsolya (Mátraháza,
Mályi)
HM tel.: 26-115 vagy 36-108
Tel.: 06-1-433-9002

21. kedd 9.00 óra
Titkári értekezlet, Klubszoba

Szabó Adrienn (Csopak)
HM tel.: 26-120 vagy 36-221
Tel.: 06-1-433-9006

22. szerda 9.00
Előadás: Felkészítés a vetélkedőre
Klubszoba

Dr. Zölleiné Sziedl Tünde
(Buják)
HM tel.: 27-164
Tel.: 06-1-237-5524

22. szerda
Kirándulás: Zirc
Indulás: Bp. Déli pu. 6.30
Jelentkezés: Pintye János nyá.
ezds.-nél Tel.: 220-6747
23. csütörtök 10.00 óra
Szociális és Kegyeleti Bizottsági ülés, Klubszoba
27. hétfő 10.00 óra
Közművelődési Bizottsági
ülés, Klubszoba
27. hétfő 14.00 óra
Csendül a nóta
Helyszín: színházterem
Belépő: 700 Ft

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:26-424
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REJTVÉNY: A meghatározások alapján helyettesítse be a számokat betűkkel és írja azokat az ábra azonos
számú mezőibe. Helyes válaszok esetén az ábrában vízszintesen és folyamatosan összeolvasva kapja a
megfejtést, Van Hayek brit közgazdász gondolatát. A sötét mezők a szóközöket jelzik. Beküldési határidő április 12. A legutóbbi szám helyes megfejtői közül könyvjutalmat nyert: Simon Béla nyugállományú ezredes,
személyügyi tagozat.
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Helység a Velencei tó - tól D -re
04 42 66 30 48 79 06 81 45 11
A háborúban a vesztes félre kényszerítik
63 37 14 81 02 08 35 26 82 15 44 73 55 06
Mersevát szomszéd faluja
59 05 70 39 80 13 21 12 32 14 16 68 03
A Magyar Tenger K-i csücske
61 22 19 69 51 64 17 01 38 71 48 23
Bársonyos szomszéd községe

Helység Őriszentpéter – től K – re

07 47 50 10 56 28 74 06 33 57
Repülőtér a Balatontól Ny – ra

41 01 48 81 65 27 43 64 53
Város Szegedtől É – ra

30 29 75 78 76 06 28 52 07
Palotabozsok D – i szomszédja

21 67 54 09 64 50 63 16 38 02 22
Mihályháza D – i szomszédja

02 34 40 49 72 09
Szeretget

31 81 60 75 20 77

24 32 62 18 53 14 22 36

HUMOR
Egy férfi tanácstalanul válogat a virágüzletben.
Odalép hozzá az eladó és megkérdezi:
- Mit óhajt, uram?
- A menyasszonyomnak szeretnék választani
valami szép ajándékot.
- Beszéljenek ön helyett a virágok. Vigyen
kedvesének egy nagy rózsacsokrot.
- Nem, nem! Én szűkszavú vagyok, elég lesz
egy szál ibolya is!
--- . --A háborúban az izraeliek elfogtak egy arab
pilótát. Megpróbálták kivallatni a szétlőtt
repülőgép paraméterei ügyében.
- Mennyi a géped optimális repülési
magassága?
A pilóta nem válaszol, mire nagyon megverik.
- Mennyi a repülőgéped maximális repülési
sebessége?
A pilóta megint nem válaszol, mire még jobban
megverik.

- Mekkora teljesítményű a repülőd
hajtóműve?
Nincs válasz, mire utoljára, még egyszer
megverik, de mivel látják, hogy semmit sem
lehet belőle kiszedni, ezért elengedik.
Hazaérve nemzeti hősként fogadják, és az
ünnepségen megkérdezik tőle, hogy mit tud
tanácsolni a pilótanövendékeknek?
- Csak azt, hogy a műszaki adatokat tanulják
meg pontosan, mert ha elkapják őket és nem
tudják, akkor nagyon megverik őket!
--- . --A bankigazgató rászól a biztonsági őrre, mert az
öreg ismét néhány percet késett a szolgálatból.
- Pista bácsi! Vegye tudomásul, hogy a bankban
a pontosság ugyanolyan fontos, mint a
katonaságnál! Volt maga katona?
- Igen kérem, voltam.
- Na, és mit mondott magának az ügyeletes tiszt,
amikor késve ment be a laktanyába?
- Azt, hogy "Alezredes elvtárs jelentem, a
zászlóalj felsorakozott..."

Lapunk a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár, Honvéd Kulturális Központ és az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja közös kiadványa. Felelős szerkesztő: Szabó Béla. 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 teszszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
Szerkesztő Bizottság. E-mail cím: nyklub@citromail.hu
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