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Nagy háborús fotókiállítás nyílt a Honvédkórházban
Az első világháború eseményeit a magyar hadsereg szemszögéből bemutató fotókiállítás nyílt a napokban Budapesten, az MH Egészségügyi Központ Honvédkórház Róbert Károly körúti székhelyén.
A Nagy Háború centenáriumi emlékéveihez kapcsolódóan ad otthont egy hónapon keresztül az MH Egészségügyi
Központ az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság gondozásában létrehozott, közel 60 fényképet tartalmazó kiállításnak. Kovács
Imre nyugállományú dandártábornok, a
kollekció összeállítója a megnyitóünnepségen elmondta: a munka több
éven át tartott. Kezdetben az első világháború előtti képeslapokból, bélyeg- és
levélgyűjteményből állt, melyhez több
fotót is sikerült társítani. 2013 nyarán
kezdődött a rendezés, a lektor dr. Ravasz István alezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum muzeológusa
volt.
Szabó István vezérőrnagy, az MH
Egészségügyi Központ parancsnoka üdvözölte a lehetőséget, hogy a központ, mint korábban többször is, egy
ilyen jellegű kiállításnak adhat otthont. Hangsúlyozta: ezek a történelmi emlékek szemléltetik, hogy a harcokban
részt vett katonáinknak milyen körülmények közt kellett helytállniuk, a családtagjaik milyen veszteségeket viseltek
el. Éppen ezért fontos száz évvel később is emlékezni a háború eseményeire és tanulnunk a következményeiből.
A kiállítás képei nyers valójukban mutatják be a fronton harcoló katonák mindennapjait, az egészségügyi ellátástól kezdve a tábori élet nehézségein át a lövészárokharc, a rohamok, a csaták utáni drámai pillanatok megragadásáig.
Különleges élményt nyújtanak a háborút
megelőző és a közben zajló eseményeket is megörökítő korabeli levelek és
képeslapok. Megjelennek az olaszországi, délnyugati front eseményei, kiemelten az isonzói csatákkal és Doberdóval, mely a veszteségeket tekintve,
összevetésben Moháccsal és a Donkanyarral egyenértékű csapás volt a
magyar katonákra és azok családjaira.
A vándorkiállítás − amely a Magyar
Honvédség több alakulatánál is megtekinthető lesz − április közepéig volt látható a Honvédkórház aulájában.
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A 25. évfordulóra készülünk
Gödöllő 2015. év őszén ünnepli, az első szabad önkormányzati választás 25 éves évfordulóját, az önkormányzat 25 éves születésnapját.
Az önkormányzat 1990. október 20-án történt megalakulása után a városban jelentős fejlesztések indultak.
Az önkormányzat tudatos városfejlesztő munkája alapján Gödöllő alvó városból az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa lett. A fejlődést segítette az
uniós források célszerű felhasználása is.
A civil szervezetek a kezdetektől kiemelkedő szerepet
játszottak és játszanak ma is a város életében. A városban több mint száz civil szervezet működik.
Az egyik legnagyobb szervezet a Gödöllői Nyugdíjas
Egyesület, melynek alapító tagja volt az 1989. évben a
Helyőrségi Erők és Testületek Gödöllői Nyugdíjas
Klubja. A Gödöllői Nyugdíjas Egyesület vezetője Vass
Károlyné (Babi néni), aki az 1989. évi megalakulás óta
és jelenleg is 91 évesen töretlen aktivitással tevékenykedik a város nyugdíjasainak érdekében.
A Gödöllői Nyugdíjas Egyesülethez tartozó klubok szuverén szervezetek, de véleményezhetik az egyesület
terveit, elképzeléseit, esetleg meg is változtathatják
azt.
Az önkormányzat megalakulása óta pályázat keretében támogatja a civil szervezetek működését. A jubileumi év kapcsán fontosnak tekinti az eltelt 25 év emlékeinek összegyűjtését és a mai helyzet áttekintését.
Ennek fontos része lett a civil szervezetek bemutatása
egy kiadványban, melyben ismertetik a Gödöllőn aktívan tevékenykedő civil szervezetek munkáját.
Ennek alapján klubunk is áttekintette a 25 évi tevékenységét.
Az 1989-ben megalakult klubunk első elnöke Kasza
József nyá. őrnagy, titkára pedig Kasza Józsefné voltak. A Kiegészítő Parancsnoksággal összekötő feladatokat Kiszel Istvánné nyá. főtörzsőrmester végezte. A
további két évtizedben klubvezető volt még Szalkai Lajos nyá. alezredes és Karádi László nyá. alezredes.
Vezetésükkel klubunk kiemelkedő érdekvédelmi és kulturális tevékenységet végzett. Munkánkat a Magyar
Honvédség illetékes parancsnokságai is elismerték.
Többen kaptak munkájukért elismerő kitüntetést, oklevelet. Idővel sajnos klubunk vezetés nélkül maradt.
A nyugállományú katonáknak a jogszabályok alapján
megillető ellátásokat akkor is biztosítani kell, ha nem
tagja nyugdíjas klubnak, vagy egyesületnek.
A vezetés nélkül maradt tagság ezt szem előtt tartva,
tanácsadás szintjén feladatának tekintette az érdekvédelmi munka segítését (pl.: katonai nyugdíjas igazolvány megszerzését, a kegyeleti munkát segítette úgy,
hogy a katonai temetéssel kapcsolatos feladatokat ismertette a családtagokkal, elősegítette a kedvezményes üdültetést, a katonai egészségügyi intézményekben történő ellátást.
De a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület kívánságainak is
eleget tettünk pl.: a koszorúzásoknál biztosítottuk a katonai egyenruhás megjelenést. Ezen segítő tevékenység mellett vártuk, hogy a klubvezetés gondjai megoldódjanak.
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Csipkerózsika álmából ébresztette és keltette életre
Vass Károlyné, a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület elnöke
az alvó Honvédségi Nyugdíjas Klubot azzal, hogy több
éven keresztül szorgalmazta az új vezetőségválasztást
azért, hogy a klub az előző évtizedekkel megegyező
tevékenységet tudjon folytatni.
Végül Szurdok György nyá. alezredes és Tóth Péter
nyá. alezredes elvállalták a klub újjászervezését. Ezt a
munkát segítette még Karádi Lászlóné, utolsó klubvezetőnk felesége, és Léber Istvánné. Egy hónapos előkészítő munka során sikerült értesíteni a korábbi tagokat, akik nagy érdeklődéssel és szívesen vették a
megkeresést. 2013. január 31-én tartott gyűlésen a
megjelent 19 fő megválasztotta a 3 fős vezetőséget. Az
elnök Szurdok György nyá. alezredes lett, elnökhelyettesnek Tóth Péter nyá. alezredest választottuk, és a titkári teendőket Léber Istvánnéra bíztuk. A gyűlésen az
is elhangzott, hogy szeretnénk az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubjához csatlakozni. Még ez év
március 19-én a Klubtanács egyhangú igen szavazattal
csatlakozási kérelmünket elfogadta.
A klubunk újjászervezését örömmel fogadták a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület tagjai, különösen Vass Károlyné elnök asszony, aki még az első gyűlésünket is megtisztelte jelenlétével.
Az egyesülettel az elmúlt két évben már közös rendezvényeink is voltak. 2013-ban megünnepeltük a Gödöllőn tartott Cserkésztalálkozó 80. évfordulóját a Királyi
Váróban. 2014. évben pedig a Gödöllői Művészetek
Házában közös műsoros délutánnal emlékeztünk meg
az I. világháború kitörésének 100. évfordulójáról.
Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjával is egyre
sokrétűbb kapcsolatot építünk. Az elmúlt két évben
számos közös előadáson, rendezvényen, és kiránduláson vettünk részt.
Létszámunk a kezdeti 19 főből 46 főre növekedett, de
sajnos kevés nyugállományú katona jelentkezik klubunkba, így legkevesebb eredményt az érdekvédelem
területén tudunk felmutatni. Ezért fő feladatunk a jövőben a területünkhöz tartozó nyugállományú katonák, illetve az özvegyek és a hozzátartozók felkutatása lesz.
Örülünk, hogy klubunk a Gödöllői Nyugdíjas Egyesület,
az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja és az új vezetőség segítségével talpra állt, és városunk egyik legnagyobb szervezete, a Nyugdíjas Egyesület tagjaként
méltóan ünnepeljük meg a Gödöllői Önkormányzat 25.
évfordulóját, melynek tevékenysége során
„Gödöllő ma egy olyan város, amely ismert nemzetközileg, ahol nyüzsgő kulturális, sport, egyházi és civil
élet folyik. Tiszteli, őrzi és megmutatja múltjának emlékeit, de mégis modern, de mindamellett meg tudott maradni hangulatos kisvárosnak, ahol jó élni.” (idézet a
Gödöllő című kiadvány 270. oldaláról)
Mátrai Ferencné
klubtag
Gödöllői tagozat
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Az előző számból anyagtorlódás miatt kimaradt, most
teljes terjedelmében közöljük e példamutató életpályát:
Reményi József nyugállományú ezredes 100 éves
Reményi József nyugállományú ezredes az Összfegyvernemi Tagozat tagja 2014. december 28.-án töltötte be a 100. életévét.

Gödöllő Főtere

Katonaözvegyek XII. Országos Találkozója
A honvédségi nyugdíjasok érdekében tevékenykedő
szervezetek javaslatára első alkalommal 2004-ben került megrendezésre a Katonaözvegyek Országos Találkozója, a hagyományteremtés szándékával. Így kerülhetett sor 2015. március 08-án a Stefánia Palotában a HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztály gondozásában a XII. Országos Találkozóra. Az ország minden szegletéből a 9 ezer katonaözvegy képviseletében 80 katonaözvegy került
meghívásra, ebből 12 fő az MH Budapesti Nyugállományúak Klubját képviselte:
Radicsné Révfalusi
Magdolna,
Kun
Józsefné,
Kereszty
Béláné,
Gvizdaláné Vágó Mária, Kristóf Istvánné nyá. tzls.,
Stock Jánosné, Báthori Béláné nyá. őrgy.,
Szalkovszky Tiborné, Kézeli Tamásné, Tóth Ferencné, dr. Kovács Gyuláné, Ármós Sándorné.
Kun Szabó István vőrgy. a Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Helyettes Államtitkár ünnepi köszöntő beszédében méltatta a katonaözvegyek férjeik aktív szolgálatában nyújtott pótolhatatlan erkölcsi, érzelmi hátterű
támogatását, gyermekeik felnevelésében játszott példamutató helytállásukat. Ez a felbecsülhetetlen támogatás is hozzájárult ahhoz, hogy az MH példamutató,
rendet, fegyelmet biztosító, a hazát mindhalálukig védő katonai erő lehetett. Ezért a szolgálatért a lehetőségekhez mért támogatásáról biztosította a hallgatóságot.
Elismerések átadására is sor került: a Honvédelmi
Miniszter 1 főt a HKC II. fokozatával, 2 főt a HKC III.
fokozatával tüntetett ki, 2 fő emléktárgyat kapott. A
Honvéd Vezérkar Főnöke 3 fő részére emléktárgyat
adományozott.
Az ünnepség zárásaként Koós János művész szórakoztatta mindenki megelégedésére a hallgatóságot.
Volt emlékezés, együtt éneklés, ami örömteli kikapcsolódást teremtett.
Az ünnepség befejezéseként egy kitűnő ízletes, választékos ebéd tette fel a koronát a jó hangulatú rendezvényre. Sokan igazán most értették meg férjeik
szolgálatának fontosságát, megbecsülését és érezték
a katonatársadalom összefogásának jelentőségét.

E 100 év alatt átélte az 1. és 2. világháborút, az ország felszabadulását a német megszállás alól, egy
forradalmat és végül a rendszerváltás eddigi folyamatait. Élete 100 évre visszamenőleg nyitott történelemkönyv. Ebből a könyvből olvashatjuk, hogy még meg
sem született máris elvesztette édesapját, aki az
Osztrák Magyar Monarchia közös hadseregében, mint
felderítő katona az elsők között vesztette életét az 1.
világháborúban. A két világháború között, mint akkor
minden szegény sorsú vidéken született (Örkény)
gyermeknek, csak a négy elemi elvégzésére és a
bognár szakma elsajátítására volt lehetősége. Az ország felszabadulása számára is azt jelentette, hogy a
jövőben nem a származás, hanem a tehetség és a
szorgalom határozza meg az egyének sorsát. Úgy
érezte benne mindkettő megvan ennek tudatában 35
évesen 1948-ban önként jelentkezett a Magyar Néphadseregbe. 1949-től Pécs és Nagykanizsa helyőrségekben szolgált, 1950-től kinevezték a 4. Gl. Hadosztály parancsnokának Nyíregyháza helyőrségbe. 1951től a kaposvári 47. Gl. Hadosztály parancsnoki beosztását töltötte be. 1957 februárjában a budapesti helyőrség parancsnoki beosztás ellátásával bízták meg.
1963-tól ZMKA osztályvezetője, majd 1967-től az
akadémia parancsnokának főmunkatársa.
1970. április 30-tól 56 évesen 22 év katonai szolgálat
után került nyugállományba. A hadseregbéli eredményes tevékenységéért 1954-ben Vörös csillag érdemrendet, 1955 és 1964-ben kiváló szolgálatért érdemrendet adományoztak neki. Mint katonát, önmagával
szembeni magas követelménytámasztás, igényesség
és példamutatás jellemezte. Erőskezű, de igazságos
katona volt. Nem felejtette el a fiatal korában tapasztalt mérhetetlen igazságtalanságokat, ezért egész életében ennek megváltoztatására törekedett. A hadseregből történt távozása után 93 éves koráig tevékenyen részt vett a BHSE és a baloldali kormányt támogató társadalmi munkában.
Az Összfegyvernemi tagozatnak 1997 óta tagja, feleségével, Ilonkával, rendszeresen részt vesznek a rendezvényeken.
az Összfegyvernemi tagozat
vezetősége nevében
Kiss Sándor nyá. altbgy.
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Nagy Gyula nyá. ezds.
a Klub elnöke
17. évfolyam, 3. szám
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Borbála a tüzérek védőszentje
Régi hagyományoknak eleget téve, mint minden évben a Tüzér tagozat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tüzér tanáraival és tisztjelöltjeivel együtt ünnepelte a tüzérek védőszentjének, Szt. Borbálának a névnapját.
December másodikán az Egyetem Hungária úti bázisán lévő parkban elhelyezett Borbála szobornál sorakoztak fel a 3. és 4. évfolyamos tüzér tisztjelöltek, a
meghívottak, köztük a MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Tüzér tagozatának valamint a Gábor
Áron Tüzér Bajtársi Egyesületnek a tagjai és a tanszék tanárai.
Az ünnepség az elöljáró fogadásával kezdődött, a
Himnusz elhangzása után dr. Furján Attila alez. ismertette a Borbála napol rendezvényeit. Ma koszorúzás, majd baráti találkozás a tisztjelöltek s a meghívottakkal (nyugdíjasok tanárok) és 4-n tüzéravatás
Tata helyőrségben. Az ünnepi beszédben prof. Dr.
Csikány Tamás ezds. megemlékezett Borbála életéről valamint a tüzérséghez való kötődésről. Az ünnepségen megjelentek az Egyetem részéről a tanulmányi rektor helyettes, a Hadtudományi Kar dékán
helyettes, a társ karok képviselői, a volt Hadtudományi Kar dékánja, a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület Elnöke.

munkája elismeréseként Szabó Zoltán nyá. alez. tüzér barettet kapott. Az állománygyűlésen került sor a
tüzér lövésszaki verseny értékelésére is.

A tüzér avatás az alakulat gyakorlóterén történt, ahol
először a jelenlévő nyugállományú tüzérfőnökök adták le az első lövést, a 152 mm-s ágyútarackokkal.
Először tiszteletbeli tüzéravatáson ifj. Pintér József,
az Altiszti Akadémia Parancsnoka, és a tanulmányi
rektor helyettes, majd a harmadéves tüzér tisztjelöltek avatása történt. Tüzér hagyományok szerint lövéssel, töltőfával és pálinkával. Ezután a 4. éves évfolyamelső a Borbála karddal tüzérré fogadta a 9 fő
3. éves tüzér tisztjelöltet. Az avatás után az alakulat
parancsnoka az étteremben fogadást adott a vendégek s az alakulat tüzérei tiszteletére.
Tóth Gábor nyá. ezredes

Tüzér tagozat
Kedves Vendéget köszöntött a Nőtagozat!
Kedves Vendéget köszöntöttünk a Nőtagozatban: Dr.
Csáky Imre alezredest, címertörténészt.
A beszéd elhangzása után koszorút helyezett el a
szobornál az egyetem részéről megjelent elöljáró és
a Tanszékvezető, a Tüzér Tagozat és a GÁTBE részéről Gazsó Imre nyá. ezds. Szabó Zoltán nyá. alez.
és Török Miklós nyá. vőrgy. Az ünnepség a Szózat
hangjaival zárult. A koszorúzás után a tanszék nyugdíjasai, a tisztjelöltek és a tagozat tagjai baráti beszélgetést folytattak. A Borbála napi megemlékezést
4-n Tatán folytattuk, ahol a központi ünnepségre került sor, a MH 25. Klapka György gl. dd-nál.
Az ünnepség állománygyűléssel kezdődött melyen
felolvasták a HM és a VKF. köszöntő levelét. A VKF-t
Erdélyi Lajos dandártábornok képviselte. Az ünnepségen a „Borbála „vándor kardot Hernádi Máté 4.
éves tisztjelöltnek, mint évfolyam elsőnek a Tanszékvezető Dr. Szabó Tibor alez. és Dr. Felházi Sándor
nyá. ezds. a „jó magyar tüzérekért” alapítvány elnöke
adta át. A Pintér Művek által felajánlott Borbála szobor kicsinyített mását Lökösházi Béla őrgy.-nak
ifj.Pintér József adta át. A Tüzér tagozat részéről
17. évfolyam, 3. szám

A történész a szabad királyi városok és a vármegyék
címereinek, pecsétjeinek kutatásaival foglalkozik. A
témával kapcsolatban már több alkotása is született.
Beszélt kutatásairól, és azokról is, amelyekről publikáció is megjelent.
Néhány kiadott művét elhozta nekünk és dedikálta
részünkre. Ajándék hozta Magyar-ország szabad királyi városainak és a 64 vár-megyének a címerét.
A Nőtagozat úgy döntött, hogy a Könyvtárának ajándékozza e fontos témában kapott történelmünket
megjelenítő tárgyakat. Ezzel azt szeretnénk elősegíteni, hogy ne csak mi, a Nőtagozat tagjai, hanem
minden érdeklődő megtekinthesse.
A Nőtagozat a klubtagok figyelmébe ajánlja ezt a kuriózumot.
Serfőző Vera
Nőtagozat
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HOKOSZ beszámoló és tisztújító küldött
közgyűlése
A
Honvédségi Nyugdíjas
Klubok
Országos
Szövetsége 2015. március 16-án tartotta beszámoló
és tisztújító küldött közgyűlését.
A Közgyűlésen megjelent: Szabó József ezds. a
HVK Személyzeti Csoportfőnökség humánpolitikai
osztályvezetője, Vanyur Tibor ezds. a Hadkiegészítő
és
Központi
Nyilvántartó
Parancsnokság
parancsnoka, Kelemen József nyá. altbgy. a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetségének – BEOSZ –
elnöke, Péter László nyá. ezds. a Honvédségi
Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének –
HOKOSZ – elnöke, a szövetségeket képviselő 29
küldött és számos érdeklődő.
Kovács Imre nyá. ddtbk. a HOKOSZ ügyvezető
titkára elnökölt.

Ismertetésre került dr. Benkő Tibor vezds. Honvéd
Vezérkar Főnökének köszöntő levele, amiben
méltatta a megalakulásának 15. évfordulóját is
ünneplő szövetséget.
Vanyur Tibor ezds. szervezete nevében emléklapot
adott át Péter László nyá. ezds-nek.

Majd elismerések átadására került sor:
a Honvédelemért Kitüntető Cím babérkoszorúval
ékesített fokozatát Kovács Imre nyá. ddtbk., az
Aranykor Kitüntető Cím arany fokozatát Pajor Antal
nyá. ezds., ezüst fokozatát Tóth Károly nyá. ezds.,
bronz fokozatát Balogh László nyá. szds. vehette át.
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A
Honvéd
Vezérkar
Főnöke
Emléktárgyat
adományozott: Bencze János nyá. ezds-nek,
Gondos Ferenc nyá. ezds-nek, Fenyvesi László
nyá.ftzls-nak.
Az üdvözléseket követően Kovács nyá. ddtbk. a 15
éves évforduló jegyében megemlékezett a
Szövetség 2000. február 08-i megalakulásának
körülményeiről, a szaporodó tagszövetségekről,
egyesületekről, a nehézségek melletti eredményes
működéséről.

A HOKOSZ elnöksége megalakulásuk évfordulója
alkalmából jubileumi emléklapot adományozott:
50 év után a békéscsabai Fegyveres Erők és
Testületek Nyugállományú Klubjának:
45 év után a győri Fegyveres Erők és Testületek
Nyugdíjas
Klubjának,
a
marcali
Honvéd
Nyugállományúak Klubjának, a nagykanizsai Honvéd
Egyesületnek:
25 év után a budapesti Honvéd Hagyományőrző
Egyesületnek:
20 év után a fertőszentmiklósi Fegyveres Erők és
Testületek Nyugdíjas Klubjának:
15 év után a budapesti MH Központi Honvédkórház
Nyugdíjas Klubjának, a verpeléti Fegyveres Erők és
Testületek „Bem József” Honvéd Nyugállományúak
Klubjának.
Az elnökség javaslata alapján a Közgyűlés –
kérelmükre – 30. tagszervezetként a tagjai sorába
emelte a nagyatádi Kanizsai Dorottya Honvéd
Nőegyletet. Ezt követően Péter László nyá. ezds.,
szóbeli kiegészítést tett az írásban kiadott
beszámolóhoz, vita, válaszadás következett.
A tisztújítás keretében a jelölő bizottság elnöke
beterjesztette javaslatát, melyet a küldöttek
egyhangúlag elfogadtak. Így a HOKOSZ
elnöke Péter László nyá. ezds., ügyvezető elnöke
Nagy Gyula nyá. ezds., alelnöke Domine János nyá.
ddtbk., ügyvezető titkára Szabó Béla nyá. mk. alez.,
a klubtanács tagja Bencze János nyá. ezds., Dobos
Imre nyá. alez., Fenyvesi lászló nyá.ftzls., Felker
Lajos nyá. ezds., Gál Gyula nyá. alez., Samu Imre
nyá. ezds. A Felügyelő Bizottság elnöke Kovács Imre
nyá. ddtbk., tagja Nagy Béla nyá. őrgy., Bartos
Istvánné honv. nyá.
A Szövetség érdekében végzett eredményes
munkájuk elismeréseként 25 főfestményt, 10 fő
könyvcsomagot kapott.
Nagy Gyula nyá. ezds.
fotók: Takács Lucián honv. ny.
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Téli nyaralás a Mátrában

ja, ropja a táncot. Mátraházán is csak 24-en vettünk
részt összesen.

Hátországi Tagozat
Kedvenc üdülőnkben, leánykori nevén a Mátraházi
Honvéd Üdülőben töltött tagozatunk 24 fős csoportja
egy nagyon kellemes hetet, február 17-23 között. A
ragyogó napsütéses idő ellenére a Mátra csúcsát
kemény hótakaró borította, ami kettős élményt jelentett a természet kedvelőinek.

Tagozatunk az üdülőben régi kedves vendég, számtalan téli hetet töltöttünk már ott az elmúlt évtizedekben, a dolgozók szinte már név szerint ismernek
bennünket.

A hangulat viszont sziporkázó volt. Kállainé Katika a
bál, illetve valamennyi rendezvényünk háziasszonya, műsorvezetője, különböző játékokkal színezi a
mulatságot, fakanalas tánc, székfoglás. Az üdülő videó hálózatán, Kállai Gyula nyá. ezredes klubtársunk jóvoltából, két alkalommal is gyönyörködhettünk tagozatunk felejthetetlen múltjában. Egyik alkalommal a 2008-as év programjairól készült saját felvételeivel kápráztatott el bennünket, amely mintegy
2 órás vetítés volt, melyet saját szobáinkban, vagy
kisebb csoportokban nézhettünk végig a televízióban. Újból végignézhettük azokat a felejthetetlen
élményeket, melyeknek főszereplői mi voltunk és
ugyancsak Mátraházával kezdődött ez az évünk is,
nem is akármilyen programmal, hanem az évadnyitó
bálunkkal, amely szintén sziporkázó hangulatú volt.
Lenyűgöző látvány volt az év többi rendezvénye is,
többek között a Hajdúszoboszlói csapatpihenőben
töltött egy hét, ahol a bográcsfesztivál és a lófogatos
pusztabusszal történt nótás városnézésünk látványa, felejthetetlen emlékeinket elevenítette Hasonló
élvezettel néztük végig – üdülésünk egy másik esti
programjaként levetített- 2011-es év emlékezetes
eseményeit is. Kállai Gyula klubtársunk felbecsülhetetlen értékű munkát végzett valamennyi rendezvényünkön azzal, hogy saját videó kamerájával

Elhelyezésünk, élelmezési ellátásunk kitűnő volt, finomabbnál, finomabb ételekkel kedveskedtek vendéglátóink.
Az ott töltött napjainkat dús programokkal töltöttük
meg, melyek egyrészt az üdülőn belül, másrészt a
Mátra nevezetesebb helyeinek látogatásában testesültek meg.
Programjaink közül kiemelkedett a Mátraházán már
elmaradhatatlanná vált B Á L. Tagozatunk állománya immáron 20 éve ropja a táncot, megalakulásunk
óta rendszeresen bálozunk, sőt a báloknak jelentős
szerepe volt abban is, hogy tagozatunk létrejött,
megalakult. Igaz, hogy ma már 15-20 évvel idősebbek vagyunk, kissé ritkábban bálozunk, de az un.
kemény mag kitart a táncos mulatságok mellett. Az
is igaz, hogy hajdanán 50-60 fős mulatságaink voltak, s ma már csak mintegy fele, harmada gyakorol17. évfolyam, 3. szám
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mindent rögzített és megőrizte valamennyi felvételét, kiegészítve saját zenei aláfestéssel. Tagozatunk történetét könyvben is rögzítettük, azonban a
könyv nem adhatja vissza úgy a történéseket mint
a film, amely eredeti hangulatot áraszt. Nyugodtan
kijelenhetjük, hogy a Kállai házaspár, tagozatunk
páratlan aktivistái, akik múltunk és jelenünk nélkülözhetetlen szereplőiként, folyamatosan alakították és alakítják most is, tagozatunk hangulatát.
Programjaink közül nem hagyhattuk ki a KÉKESTETŐ látogatását sem, ahol szintén összefüggő
hótakaró és friss, tiszta levegő fogadott bennünket. Ugyancsak szívesen látogatjuk a Mátraházi
nagy parkolót, ahol a csülkös bódéban ínyenc falatok és finom forralt bor fogyasztása közben élvezhettük a ragyogó napsütést.

Meglátogattuk Feldebrőn, - ahol az 1950-es években nyaranként saját ezredeinkkel táboroztunk -,
az Európai hírű Árpádkori templomot és altemplomot, ahol 900 éves freskókban, 1000 évet tükröző építészeti stílusjegyekben gyönyörködhettünk és láthattuk ABA SÁMUEL sírját is.

Egy érdekes, magánjellegű kiállítást is megnéztünk Bodony nagyközségben, amely a MÚLT ÉS
JELEN címet viseli és bemutatja múltunk egyes
érdekes képeit is.
Ennyi fért bele a Mátraházán töltött egy hetes
programunkba, majd azzal búcsúztunk, hogy ha
még jövőre is sikerülne, szívesen megismételnénk
a már hagyományossá vált téli üdülésünket.
S. Nagy József nyá. ezredes
17. évfolyam, 3. szám

Túranapok a Budai-hegyekben a Repülő és
Légvédelmi Tagozatnál
A MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és Légvédelmi Tagozatának vezetősége 4
évvel ezelőtt elhatározta, hogy segíteni fogja tagjainak az egészséges életmód minél szélesebb
körű megvalósítását Javaslatomra 2011 januárjában vezetőségünk elhatározta, hogy programjaink
között szerepeltetünk minden évben 5-6 alkalommal túranapokat. Az első célunk az volt, hogy kicsit ráhangoljuk tagjainkat a szabadban töltött néhány kellemes óra, rövidebb hosszabb erdei séta
hasznosságára, szervezetünk regenerálódásának
segítésére. Először csak kísérlet képpen aztán
majd az igények eldöntik érdemes e folytatni. A
gyakorlat igazolta, hogy megérte. Ezek a programok egyre nagyobb mértékben nyerik el tagjaink érdeklődését. Társ szervezetünk a Tiszta Égbolt Érdekvédelmi - ma már Bajtársi – Egyesület
is felkarolta, aktívan részese, szervezője és támogatója lett túra programjainknak.
Kihasználva a Budai-hegység közelségét nyilvánvalóan adott volt a választás, hogy oda kell
szerveznünk túráinkat. Ennek praktikus oka, hogy
közforgalmi járművel elérhetőek azok a pontok
ahonnan már elindulhatunk a jól kiépített turista
utakon és a célt is lehet úgy tervezni, hogy a hazautazás hasonlóan megoldható legyen. Nyugállományú korosztályról lévén szó ez is figyelemre
méltó szempont volt.
A kezdet - mint minden kezdet - kicsit nehezen
indult, először mindössze hárman jelentek meg az
induláskor, persze azért megcsináltuk. Miután
nagyon jól éreztük magunkat elhatároztuk, hogy
legközelebb is megyünk. A következő alkalomra
(persze terjedt a híre milyen jó volt) már nyolcan
jöttünk össze és ez így egyre nagyobb arányban
növekedett, eddigi maximális létszámunk a 25 főt
is elérte.
Hamar ráérzett a társaság e néhány kellemesen
eltöltött óra hasznosságára, kellemes hangulatára, ma már előre érdeklődnek, hogy ugye megtartjuk a következő túrát is? A program népszerűsége
akkor érte el tetőfokát, mikor kitaláltuk, hogy ahol
a tűzrakási szabályok megengedik a tűzgyújtást,
rendezünk egy kis pikniket, nyársalást, bográcsban főzést. Főztünk már a túrázók meglepetésére
szánt bográcsos lecsót, amiről csak a séta végén
szereztek tudomást, mondhatom igen nagy volt az
ováció mikor bejelentettem, hogy most pedig megyünk a gödörbe lecsó partira. Az ősszel (2014)
szerveztünk egy nagyon színvonalas, nagy érdeklődésre számot tartó körömpörkölt főzőversenyt.
Ez olyan jól sikerült, hogy már az ez évi programunk tervezésénél beiktattunk szeptemberre (reményeink szerint hasonlóan sikerre számot tartó)
gulyásfőző versenyt is. Természetesen a túra
ilyenkor is program szerint történik, hiszen a főzésben 2-3 fős csapatok vesznek részt a többiek
csak hátráltatnák őket a főző tudományuk kiteljesedésében, ezért a csapat a szokott időben elindul, lebonyolítja az erdei sétát, jól megéhezik,
majd végrehajtja a zsűrizést.
2015. május - június
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Nagyon kedvező a helyszín, ha a Budakeszi Vadasparkba megyünk, ott ugyanis nagyon jól kiépített tűzrakó helyek vannak, a tüzelő ott megvásárolható, a
víz is elérhető közelségben van és még a séta is a
park területén történik.

F
őzőverseny (Budakeszi Vadaspark)
Fotó: Reindl László nyá. őrgy.
Erdei sétáinkat főképpen olyan területekre tervezzük, ahol viszonylag sík a terep, hogy minél rövidebb
távolságon kelljen emelkedőnek felfele haladni, ezzel
is kímélve tagjainkat a nagyobb fizikai megterheléstől. A János - hegy-re mindig a libegővel megyünk és
onnan pedig vagy a Normafa vagy a Hűvösvölgy irányába indulunk. Szerencsére a többi irányt is lehet
úgy tervezni, hogy kikerüljük az emelkedőket, és közforgalmú járművekkel megközelíthetőek legyenek.
Így aztán túráinkon bárki nyugodtan részt vehet, soha
senkit nem hagyunk lemaradni, az iramot mindig a
leglassabban haladóhoz igazítjuk, legfeljebb aki kicsit
előbbre megy, egy arra alkalmas helyen bevárja a
lassabban haladókat. Az a lényeg, hogy együtt töltsünk néhány órát a friss levegőn csodálatos környezetben azokkal a társainkkal, akikkel jól érezzük magunkat. Tudunk beszélgetni, felidézve a régmúlt
együtt vagy akár külön – külön is megélt aktív korunk
emlékeit. Ilyenkor a betegek is elfelejtik néhány órára
bajaikat, és ez már maga felér a gyógyulás egy bizonyos fokozatával, nem is említve a kedvező fizikai
hatásokat, amik jótékonyan érvényesülnek szív és érrendszeri, keringési zavaraink pozitív irányú változtatásában. Ez évben már március 25–én megkezdtük
túráinkat, megtapasztalva az ébredő természet szépségeit, teleszívtuk tüdőnket a friss tavaszi erdei levegővel, gyönyörködtünk a már sárguló somvesszők és
a még alapvetően szürke erdei talajon üde kék foltokat alkotó nyíló ibolyákban. Ezen a túrán a Szépvölgy Fenyőgyöngye étterem (95-ös autóbusz végállomás) volt az indulás és szinte körbejárva a Látóhegyet megpihenve az Árpád-kilátónál lesétáltunk a
Törökvészig majd a 11-es autóbusz és ki-ki a hazavezető irányt választva önállóan haza.
Az erdőnek az év minden szakában megvan a maga jellegzetes szépsége, amiért érdemes kilátogatni,
eltölteni valamennyi időt, kicsit feltöltődni energiával,
hátrahagyni a hétköznapok gondjait.
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A Budai-hegység mindehhez ragyogó környezetet
biztosít számunkra. Számos megfigyelést is végezhetünk. Mai földrajzi képe mintegy 200-240 millió
éves földtörténeti fejlődés eredménye. Kialakulása a
földtörténeti közép időszakban (triász) a trópusi meleg tengerekben élő óriás egysejtűek mérhetetlen
tömegének mészvázából, csigák és algák által létrehozott, helyenként több ezer méter magas mésziszap
lerakódásból jött létre. Ez az úgynevezett triász
mészkő, számunkra ismertebb neve a fehér vagy
szürkeszínű dachsteini mészkő, nevét az ausztriai
Dachstein - hegységről kapta. Évmilliók során a különböző tektonikus mozgásokkal, gyűrődésekkel
vándorolt jelenlegi helyére ide Pannónia területére.
Mivel ez a kőzet nagy tisztaságú, régen mészégetés
céljából bányászták, nagy sebeket ejtve ezzel a
hegyoldalakon. Szerencsénkre ma már természetvédelmi okokból tilos a bányászata. Így csodálhatjuk
meg különböző változatait a Sas-hegy, a Sváb-hegy,
a Gellérthegy, a János-hegy stb. tömegeiben. Egyik
fő eleme a Budai-hegységnek pl. a dolomit, ami igen
hajlamos a töredezésre könnyen aprózódik porlódik,
ezért régebben évszázadokon át előszeretettel bányászták kőporként a sárga dolomitot. Azokból a
bombatölcsérre hasonlító gödrökből, ahol jelenleg kitűnő védett tűzrakó helyek vannak a Vadaspark területén a jól ismert súrolóport ( VIM ) bányászták, de a
régebbi kor egyik jól ismert származéka a festékek
alapanyagát képező ún. budaiföld (piktortégla) is ennek a hegységnek a terméke volt. A Budai-hegység
összetevőinek jelentősebb típusai még a későbbi korokban kialakult márga, Lajta mészkő, szarmata
mészkő, hárshegyi-homokkő stb. A Budai-hegység
legfiatalabb kőzet típusa az úgynevezett forrásmészkő, vagy más nevén az édesvízi mészkő, amit a meleg karsztvizek hoztak a felszínre, és rakták le helyenként 8-10 m vastagságban. Ez főleg a Gellérthegy és a Vár-hegy dolomit alapjára lerakódva figyelhető meg. De a fent említett kőzetféleségeknek
köszönhető a Budai-hegység gazdag barlangvilága
is, amit a beszivárgott csapadékvíz és a hőforrások
vizei alakítottak ki. Ugyanennek köszönhető világhíres bőséges mennyiségű gyógyvíz készletünk is A
Budai-hegység 5 egymástól jól elkülönülő ún. kistájra
tagolódik. Ezek a következők: 1. A Hármashatárhegy környékének kistája. 2. A János-hegy és a
Sváb-hegy csoportja. 3. Nagyszénás – Kutya-hegy –
Nagy-Kopasz – Vöröspocsolyás-hát környéke. 4. Az
Érd – Tétényi-fennsík. 5. A Budai-hegység nagyobb
völgyei és medencéi ( Jegenye-völgy, Nagykovácsimedence, Ördög-árok, Kis Ördögárok, Kő-érberek
stb.)
A túrázók számára hatalmas tárházát nyújtja a lehetőségeknek a Budai-hegység, ez a gyönyörű tájegység, kár lenne nem kihasználni. Ma már jól kiépített
erdei utakon juthatunk el bárhová a hegység területén, többször is érintve az országos kéktúra vonalait.
Túráinkon szeretettel várjuk a MH Budapesti Nyugállományúak Klubja minden Tagozatának érdeklődőit.
Szegedi Lajos nyá. fhdgy.
Repülő és Légvédelmi Tagozat
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Anyák Napjára
Kedves Anyák, Nagyanyák. A MH
Budapesti Nyugállományúak Klubjának Ügyvezetése és tagsága
nevében sok boldogságot, sok
szép virágot kívánunk Nektek,
akik nélkül mi férfiak és gyerekeink nem is létezhetnénk e világon.
Küldünk egy szép verset, melyet
Barna József írt:
Szép volt az édesanyám
Szép volt az édesanyám,
mert szépek az anyák,
amikor még ifjú lányok,
amikor ringó csípőjük
alatt tüzelnek az álmok.
Amikor hegyesen remeg
keblük a tűsarok felett.
Csücsöri ajkuk csókos csillag.
Parázsló tűzben égnek
az önfeledt szerelemnek.
Szép volt az édesanyám,
mert szépek az anyák,
amikor gyermeket szülnek.
Amikor a szemük fénye,
egy síró kis poronty
maszatol tejtől duzzadó
mellükön halkan gügyögnek.
Glóriás képe az életnek
Anyja ölén a szopó kisded.
Szép volt az édesanyám,
mert szépek az anyák,
amikor épp korosodnak.
Asszonyosan izgatóak
telt ajkuk puha csókja
megható vágyakat takargat.
Büszkék családra, életükre,
még hódító női ölükre.
Lényegtelen, hogy a viszerek
munkás kezükön felkéklenek.
Szép volt az édesanyám,
mert szépek az anyák,
amikor megöregszenek.
Hajuk lisztes, bőrük ráncos,
szemük ég csak régi fényben
Megértőek zsémbes férjjel,
nagy gyerekkel s az unokával.
Nem is hozza őket lázba,
csak a főzés tudománya.
Szép volt az édesanyám,
mert csak az enyém volt.
Rám nézett okos szemekkel,
Kisfiam, nagyon szeretlek –
mondta minden korholás után
Talán ezért korholgatott
annyit, s én adtam rá okot.
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Csendesen elment örökre,
égő hiányát hagyva rám,
szerető, szép édesanyám.
Jobbágy Zoltán nyá. ezredes
Felderítő – 1 tagozat

Honvéd Kulturális Központ
programajánló
MÁJUS
A közönségszolgálat 1-jén, illetve
21-25. között ZÁRVA!
A Regiment étterem 1-jén, 21én, illetve 24 – 25-én ZÁRVA!
3. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest a Stefánián
Bulletproof Band
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
6. szerda 17.15 óra
Női-S-klub
A magyar sport napján vendégünk: Béres Alexandra fitneszedző, sportoló
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft
8. péntek 19.00 óra
Flying Times klubkoncert
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
10. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest a Stefánián
Sétahajó Bulizenekar
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
10. vasárnap 18.00 óra
PALOTA 120
Évszázados melódiák
A Virtuózok tehetségkutató műsor döntősei és a Solti György
Kamarazenekar ünnepi estje
Közreműködik: Malek Andrea és
Malek Miklós
Helyszín: Stefánia Palota
Belépő: 3 000 Ft, 2 500 Ft
Igényjogosultaknak: 1 500 Ft
13. szerda 17.00 óra
Stefánia Szalon
„Régi mániám, végig hajtani a
Stefánián egy fess fiákeren…!”

Vendégünk: Esztergályos Cecília
Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész
Helyszín: Intarzia terem
Belépő: 500 Ft
14. csütörtök 17.00 óra
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
Az MH humánerőforrásgazdálkodása a rendszerváltástól napjainkig
Előadó: Dr. Hegedűs Henrik nyá.
alezredes, PhD
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
15. péntek 19.00 óra
Janza Kata és Pintér Tibor
musical műsora
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1 600 Ft
Igényjogosultaknak: 1 200 Ft
16. szombat 18.00 óra
Nautilus zenés vacsoraest
A belépéshez asztalfoglalás
szükséges a 06 (1) 433-9012
telefonszámon.
Vacsora 18 órától, zene 19 órától.
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
17. vasárnap 11.00 óra
Meseszínház – Pán Péter – mesemusical
A Fogi Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 1 000 Ft
17. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest a Stefánián
TomCatBand
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
18. hétfő
35 éves a magyar űrhajózás
ismeretterjesztő kiállítás
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető: 2015. május 28-ig,
naponta 13-18 óráig
20. szerda 19.00 óra
Hazugságok hálójában
Dr. Csernus Imre pszichiáter
előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2 500 Ft
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27. szerda 10.00-19.30
A magyar űrutazás 35. évfordulója
Programsorozat Farkas Bertalan,
az első magyar űrhajós tiszteletére, űrutazásának 35. évfordulója
alkalmából
Programok:
10.00–11.00 és 11.00–12.00
„Ad astra per aspera – Tövises
az út a csillagokig”
Kovács Ferenc repülőmérnök előadása a repülés és az űrhajózás
történetéről
Helyszín: Színházterem
13.00–13.40
35 éves a magyar űrrepülés
Dr. Remes Péter nyá. orvos ezredes
Helyszín: Színházterem
14.00–14.40
MASAT-1 - Hazánk első kisműholdja
Horváth Gyula, a kutatócsoport
projektvezetője
Helyszín: Színházterem

Előadó: Kazushige Izumi nyá. altábornagy (Japán, az Egyesített Vezérkar főnök I. helyettese, 20062007)
Moderátor: Dr. Isaszegi János nyá.
vezérőrnagy PhD, háborús hadműveleti szakértő, c. egyetemi tanár
Az előadás nyelve angol.
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
27. szerda 16.00 óra
Tűzfalak
Monostori Zoltán (alias Turák János) Tűzfalak című, személyes történelem tárgyú regényének bemutatója.
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
28. csütörtök 17.00 óra
100 éve kezdődött a Nagy Háború
az olasz fronton, Isonzó - Doberdó

Az est házigazdája és moderátora:
Dr. Holló József nyá. altábornagy, c.
egyetemi tanár, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum volt főigazgatója
Résztvevők:
Horváth Jenő ny. egyetemi magán14.50–15.30
tanár, történész
Scifi és valóság
Dr. Hautzinger Gyula nyá. ezredes,
Kovács Gellért filmszerész
az Isonzó-Doberdó zarándokút
Az előadásokra a belépés díjtalan! résztvevője
Előzetes regisztráció szükséges a Helyszín: Gobelin terem
06 30 815 0158-as telefonszámon, A belépés díjtalan!
vagy a haraszti.agnes@mil.hu e30. szombat 13.30 óra
mail címen.
PALOTA 120 ünnepi térzene
MH Központi Zenekar koncert
16.00–17.00
Emlékkiállítás a magyar űrhajó- Helyszín: Stefánia Palota kertje
zás 35. évfordulóján
A belépés díjtalan!
Rövid beszélgetés Farkas Bertalan
30. szombat 18.00 óra
űrhajóssal
Helyőrségi Gála – Stefánia bál
Helyszín: Stefánia Galéria
120 éves a Palota programja
18.00–19.30 Veszprémi Légierő
Zártkörű rendezvény, belépés megZenekar koncertje
hívóval!
Helyszín: Színházterem
A belépés díjtalan! A koncerten va- 31. vasárnap 17.00 óra
ló részvételhez jegy igénylése Zenés táncest a Stefánián
szükséges, melyet május 20-ig a Bulletproof Band
jegypénztárunkban vehetnek át.
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
28. csütörtök 17.00 óra
Missziós történetek előadás so- JÚNIUS
rozat
3. szerda 11.00 óra
Japán katonai doktrínája és a
Távol-Kelet biztonsági kihívásai
4. csütörtök 11.00 óra
17. évfolyam, 3. szám

5. péntek 18.00 óra
A Tom Sawyer kaland
Helyszín: színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak:1300 Ft
6. szombat 20.00 óra
QUEEN – est
Helyszín: színházterem
Belépő: 2000 Ft
Igényjogosultaknak:1500 Ft
7. vasárnap 16.00 óra
A Tom Sawyer kaland
Helyszín: színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak:1300 Ft
7. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest a Stefánián
Bulletproof Band
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
10. szerda 17.15 óra
Női-S-Klub
Helyszín: Intarzia terem
Belépő: 500,- Ft
12. péntek 19.00 óra
Flying Times klubkoncert
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
14. vasárnap 17 óra
Zenés táncest a Stefánián
Sétahajó Bulizenekar
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
16. kedd 17.00 óra
Stefánia szalon
Helyszín: Stefánia palota
Belépő: 500,- Ft
19. péntek 18.00 óra
Szabadtéri zenés vacsoraest a
Nautilussal
Belépéshez asztalfoglalás szükséges a 06 (1) 433-9012 telefonszámon.
Vacsora 18 órától, zene 19 órától.
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
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21. vasárnap 17 óra
Zenés táncest a Stefánián
TomCatBand
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
28. vasárnap 17.00 óra
Zenés táncest a Stefánián
TomCatBand
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
A HÁZ ZÁRVA július 6-26-ig
Nyitás 2015. július 27. hétfő

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

MÁJUS
4. hétfő 15.00 óra
Filmmúzeum - Mit csinált felséged 3-tól 5-ig? (1964)
Helyszín: Gobelin terem
Belépő: 300 Ft
11. hétfő 13.30 óra
Múzeumlátogatás
Villamos Múzeum
Berentei Péter magángyűjteménye
belépő: 500 Ft
Találkozás: Stefánia út 34.
előtt, utazás 5-ös busszal
18. hétfő 13.30 óra
A magyar katona részvétele
a II. Világháborúban (19391945)
Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja ismeretterjesztő
kiállítása
Megnyitja: Kovács Imre nyá.
dandártábornok, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
tiszteletbeli elnöke
Helyszín: Café Galéria
Megtekinthető: május 31-ig.
19. kedd 10.00 óra
Klubtanács ülés
Klubszoba
17. évfolyam, 3. szám
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25. hétfő 10.00 óra
Közművelődési Bizottsági
ülés, Klubszoba
26. kedd 10.30
Gondtalan órák
Csetepaté Chioggiában
Carlo Goldoni komédiája a
GNM Színitanoda növendékei
Helyszín: Színházterem
Délután zenél a Pódium Band
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 700 Ft
27. szerda
Kirándulás: Nádasdladány
Gyülekezés: 7.00 Bp. Déli pu.
Indulás: Déli pu. 8.30
Jelentkezés: Pintye János nyá.
ezds.-nél Tel.: 220-6747
28. csütörtök 10.00 óra
Szociális és Kegyeleti Bizottsági ülés, Klubszoba

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

JÚNIUS

Rekreációs alosztály:
HM fax: 26-110
Fax: 06-1-237-5554

1. hétfő 15.00 óra
Filmmúzeum
Helyszín: Gobelin terem
Belépő: 300 Ft

Medves Jelena (Balatonkenese, Badacsonylábdihegy)
HM tel.:26-111
Tel.: 06-1-237-5588

16. kedd 10.00 óra
Titkári értekezlet
Klubszoba

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

22. hétfő 10.00 óra
Közművelődési Bizottsági
ülés, Klubszoba

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

24. szerda 13.30 óra
Vetélkedő
A magyar katona részvétele
a II. világháborúban
Pódium bár

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

24. szerda
Kirándulás: Zirc
Indulás: Bp. Déli pu. 6.30
Jelentkezés: Pintye János nyá.
ezds.-nél Tel.: 220-6747
25. csütörtök 10.00 óra
Szociális és Kegyeleti Bizottsági ülés, Klubszoba

AUGUSZTUS
Terménykiállítás
Színház előtere

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
2015. május – június
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REJTVÉNY: Szeletelő 2015. május
A meghatározásokra adott válaszokat írja be a sornak megfelelően. Az ábrán belül a számok betűket rejtenek,
ahol ugyanaz a szám ugyan azt a betűt rejti. A hosszú és rövid magánhangzók között nem tettünk különbséget. A szám nélkül maradt négyzetekbe a betűket Önnek kell kitalálnia. Ezeket a betűket jobbról balra folyamatosan összeolvasva kapja a megfejtést, Juhász Gyula költőnk megállapítását. Beküldési határidő július 15.
A februári szám helyes megfejtői közül könyvjutalmat nyert: Kiss Boldizsárné Nőtagozat.
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Város Dévaványától K - re
Lövő D- i szomszédja
Város a Balaton ÉK – i csücskében
Budai külső kerület

HUMOR
Az egyetemista fiúkból álló századot sorakoztatja az őrmester. Végignéz a sorokon, és
megszólal:
- Mi mozog?
Egy hang a sorból válaszolt:
- A föld!
- Ki mondta?
- Galilei!
- Galilei honvéd, hozzám!
--- . --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... 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..."

Pistike rossz fát tett a tűzre, a papája alaposan
elnáspángolja. Egy kis idő múlva megkérdezi
tőle:
- Kisfiam, tudod-e, miért kaptál ki?
- Ezek vagytok ti, szülők – feleli szipogva Pistike –, megveritek az embert, és a végén azt
sem tudjátok, miért.
--- . --A fiatalember állást kapott az élelmiszer áruházban. Amikor első nap munkára jelentkezik,
maga az igazgató fogadja mosolyogva, meleg
kézfogással, és mindjárt a markába nyomja a
seprűt:
- Tessék, az első feladat. Söpörje ki a boltot.
- De főnök! Nekem érettségim van! – méltatlankodik a fiatalember.
- Sajnálom, nem tudtam – mondja az igazgató. – Na, akkor adja ide a seprűt. Megmutatom,
hogyan kell csinálni.

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 tesszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
Szerkesztő Bizottság. E-mail cím: nyklub@citromail.hu
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