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Hősök Napi megemlékezés
Az 1917. évi VIII. törvény mondta ki először, hogy
nemzetünk hősi halottainak kegyelet teljes tiszteletét
megfelelő módon kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni. Ezt a következő évtizedekben többször megerősítették, módosították,
majd a második világháború után hosszú időre feledésbe merült. A rendszerváltást követően kapott
egyre nagyobb figyelmet a hősi tetteket végrehajtók
emlékének felidézése, megőrzése. A 2001. évi LXIII.
törvényben az országgyűlés a Hősök Napját nemzeti
ünneppé nyilvánította. Megünneplésére minden év
május hónap utolsó vasárnapján kerül sor. A törvényben foglaltak szerint a magyarság ezre esztendeje alatt, fegyverrel, vagy fegyvertelenül harcoló
összes férfi és nő, aki a magyar haza védelmére
kelt, tettével kiérdemli a tiszteletteljes megemlékezést ezen a napon.

Május 27-én, az idei „Hősök Napján” Sárközi Sándor nyá. ezredesre, egy egyenes jellemű, nyugállományúként is haláláig nagy aktivitással, példamutatóan
tevékenykedő
honvéd főtisztre emlékeztünk a Megyeri úti
temetőben lévő sírjánál
– születésének 100. évfordulója alkalmából –
és helyeztük el a szeretet és a megbecsülés
virágait.
Tiszaroffon született,
tanulmányait
helyben
és Szolnokon végezte.
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1939 februárjában – 23 évesen – vonult be sorkatonaként Szolnokra. Harcolt a második világháborúban, részt vett a Budapest felszabadulásáért vívott
harcokban. Szolgált lövész zászlóaljban, de katonai
pályafutása a légvédelmi rakéta fegyvernemnél teljesedett ki.
1945-ben lépett be az akkor alakuló demokratikus
hadseregbe, majd iskolai tanulmányai befejezését
követően, 1948 őszén, kinevezték a Bem József
Légvédelmi Tüzértiszti Iskola ütegparancsnokává.
Katonai pályafutásának főbb állomáshelyei: 1960-tól
1961-ig a 104. Légvédelmi és Rakéta Ezred parancsnoka Nagytarcsán, 1961-től 1968-ig az 1. honi
Légvédelmi Hadosztály légvédelmi rakéta és tüzérfőnök Veszprémben, 1968-tól 1970-ig az MN Központi Harcálláspont hadműveleti és mozgósítási főtisztje. 1970 decemberében vonult nyugállományba.
Aktív katonai szolgálata alatt végzett eredményes
munkájának elismeréseként- tizennégy köztük kormány, HM és egyéb kitüntetésekben részesült.
Tettekben kiemelkedő, eredményekben gazdag
katonai pályafutását befejezve nem tudott megválni
az aktív, közéleti tevékenységtől. 1970-től komoly
társadalmi munkát folytatott a Budapesti Nyugállományúak Klubja létrehozásában, megszervezésében. Sokat tett a nyugdíjasok és a Klub érdekében.
1973- tól 1983-ig a Klub elnökeként tevékenykedett.
2001-ben a Klub megalakulásának 40. évfordulója
tiszteletére rendezett közgyűlésen a Klub „örökös
tiszteletbeli elnökévé” választották.
Kiemelkedő munkájáért a postumus ”Pro Militum
Arbitus„ kitüntető címben részesült.
Elnökségi tagja volt a „Magyar Ellenállók és Antifasiszta Szövetségnek” és az Író Szövetségnek. 2009ben bekövetkezett haláláig tagja volt az MH Repülő
és Légvédelmi Tagozatnak.
Múlhatatlan érdemei vannak, mint katonaírónak és
költőnek. Összesen 33 könyve jelent meg, döntő
többségük a katonaélet küzdelmeiről szólnak. Versei
történelmi és lírai ihletésűek. Írói munkásságáért
Radnóti Miklós díjjal tüntették ki.
Életútja jól példázza a mindig tenni akaró, nehézségeket vállaló, tisztességes ember küzdelmét. Nem
címekre, rangokra, kitüntetésekre vágyott, hanem
feladatokra. Példaként szolgált hívatás tudata, munkabírása, szerénysége szakértelme és mérhetetlen
emberszeretete.
Amikor csendes főhajtással tisztelegtünk
Sárközi Sándor nyá. ezredes sírja előtt, tudtuk, hogy
emléke örökké velünk marad.
Bártfai Ferencné nyá. alezredes
Repülő és Légvédelmi Tagozat
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Látogatás a Honvédkórház III. számú
telephelyén

„Karcsúbb” vezetőséggel, de változatlan
aktivitással

Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja hagyományteremtő szándékkal hosszú időn keresztül szoros kapcsolatot tartott a Verőcei Betegotthonnal.
Évente látogatást tett a Betegotthonban, ahol kedves
figyelmességet jelentő ajándékkal kedveskedett a beutaltaknak, valamint a Klub által összegyűjtött gyógyászati segédeszközöket, gyógyszereket adott át felhasználásra. Utolsó látogatásunk az Otthonban 2013ban volt, amikor már a felszámolás javában zajlott,
2013 október 31-vel bezárta kapuit. Hosszas előkészítő munka után ezt követően csak 2015. május 27én adódott lehetőség a kapcsolat újbóli felvételére
és a látogatás megszervezésére.
A Klub szociális és kegyeleti munkabizottsága szervezésében a BKK közlekedési eszközeivel, valamint
egy szép sétával értük el a Budakeszi határában lévő
III. számú telephelyet, ahol rehabilitációs, krónikus és
krónikus utókezelő osztályok találhatók. A lelkes csapatot dr. Komócsin Márta o. alez. osztályvezető főorvos - régi ismerősünk - fogadta. Egy 20 perces videó
film megtekintését követően beszélgetés folyt a beutalás lehetőségeiről, az elhelyezés korszerűségéről, a
gyógyító munka területeiről, a támogatás, a gondozás
nehézségeiről, a személyzet elhelyezési problémáiról.
Ezt követően a kórtermek megtekintésére került sor.
Itt már várta a csapatot Bélvári Miklós szds. az MH
Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ - Budapest - érdekvédelmi tisztje, aki a szociális gondozási körbe tartozók részére személyes beteglátogatási csomagokkal kedveskedett. A betegek tudták, hogy jövünk és
nagy örömmel vártak bennünket. Mindannyian meghatódtak. Sajnos van olyan beteg, akit nagyon ritkán,
vagy egyáltalán nem látogatnak. A 22 fővel történt beszélgetésből levonható, hogy jól érzik magukat, a kórtermek nagyok, jó a környezet, a levegő, a személyzet
hozzáállása, türelme, segítőkészsége, gondoskodása
példaértékű.
Pedig az intézményre szükségünk van, hiszen a
szociális gondozási körbe tartozó tagjaink átlagéletkora elég magas. Nagyon sok a hirtelen rosszullétből
eredő öngondoskodásra képtelen bajtársunk száma.
Esetleges belgyógyászati kezelésüket követően krónikus hotel, illetve utókezelő intézményekbe kerülnek,
mivel felügyeletük lakóhelyükön a 24 órában más módon nem biztosítható. Itt jelentős kaució melletti térítési díjakat kérnek, időnként embertelen körülmények
közé kerülnek, ami méltatlan egy hazát védő katonának.
Köszönjük a látogatás lehetőségét, a kapcsolat újbóli felvételét. Érdeklődésünkre és támogatásunkra a
jövőben is számíthatnak, együttműködésünket rendszeresebbé szeretnénk tenni.

Tavaly novemberben a Repülő- és Légvédelmi Tagozat tisztújító közgyűlésén a korábbihoz képest kisebb létszámú és jelentősen megváltozott összetételű
vezetőséget választott a tagság. A tagozat vezetését
dr. Keszthelyi Gyula nyá. dandártábornok vette át Jakab János nyá. ezredestől, akit hosszú ideje végzett
eredményes tevékenysége elismeréseként tiszteletbeli elnökké választottak. A titkári teendőket Hegyi Flórián nyá. ezredes vállalta, mert elődje Pantyi György
nyá. alezredest egy másik társadalmi tisztségre kérték
fel. A feladatkörként létrehozott általános alelnöki
tisztségre Varga János nyá. alezredest választották
meg. Vezetőségi tagok: Baka György nyá alezredes,
Bártfai Ferencné nyá. alezredes, Büki Péter nyá alezredes, Szegedi Lajos nyá. főhadnagy, Stumpfné Bekes Margit nyá. százados, Pekári Izabella honvédségi
nyugdíjas.
A tagozathoz közel másfél évtizede szorosan kapcsolódó Tiszta Égbolt Érdekvédelmi Egyesület február
26-án tartotta tisztújító közgyűlését, ahol Csomós Lajos nyá. vezérőrnagy (korábban megválasztották a
BEOSZ alelnökévé) lemondását követően Pilusin István nyá. ezredest választották elnökké. A társadalmi
szervezet egyben a nevét is megváltoztatta Tiszta
Égbolt Bajtársi Egyesület elnevezésre. Ezt követően
(bár a tagozattal továbbra is szoros maradt az
együttműködés) már önállóan kezdték szervezni a
programjaikat, s elmaradtak a nagy létszámú közös
vezetőségi és elnökségi ülések. Ettől függetlenül
egymás programjain továbbra is rendszeresen részt
veszünk.
A tagozatunk 2015. évi Programfüzetében változatlanul szerepelnek a korábbi rendezvények, előadások,
kirándulások, tájékoztatjuk, mozgósítjuk tagságunkat
a Klub központi rendezvényeivel kapcsolatban is.
Ezen a téren nagyon fontosnak tartjuk, hogy a összejövetelek, melyek iránt továbbra sem csökkent az érdeklődés, s amelyekre ezután is szívesen látjuk (a jelentkezők létszámától függően) más tagozatoktól is az
érdeklődőket. Amint folyamatosan Tájékoztatjuk,
mozgósítjuk tagságunkat a Klub központi rendezvényeivel kapcsolatban is. Ezen a téren nagyon fontosnak tartjuk, hogy a Klub megújult vezetésével igen jó
a kapcsolatunk.
Az idei első klubnapunk előadója (januárban) Varga
János vezérőrnagy HM HVK törzsigazgató volt. A további előadásokat szintén magas beosztású, nagy tapasztalatú katonai vezetők, széles látókörű szakemberek tartották, illetve fogják tartani.
Helyszűke miatt nem sorolhatom fel valamennyi
rendezvényünket, jól sikerült kirándulásainkat, programjainkat, de akik szeretnének bekapcsolódni egyegy általunk szervezett eseménybe, azokat a vezetőség tagjai szívesen tájékoztatják a részvétel lehetőségeiről.

Fotul József nyá. alez. a munkabizottság elnöke
Reisinger József nyá. alez. a műszaki tagozat szociális felelőse
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Büki Péter nyá. alezredes
Re-Lé tagozat
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Egy emlékezetes kirándulás Zircre
Örömmel vettem részt április 22.-én a Közművelődési Bizottság által Zircre szervezett nagyszerű kiránduláson. A kb. 120 km-es távolságot menetrendszerű
autóbusszal tettük meg és az időjárás is kedvező volt
a közel 20 fős csoportunk számára.

Zirc a Bakony fellegvára és gazdag történelmi, kultúrtörténeti, építészeti és nem utolsó sorban gazdag
természeti látnivalókban is bővelkedik. Kétségtelenül
legfontosabb műemlék együttese a Ciszterci Apátság,
amely az Európai Unió támogatásával megújult épületeiben minden látogató számára felejthetetlen élményeket nyújt. Így gyönyörködhettünk az impozáns
Apátsági templom barokk művészettörténeti értékeiben, a főoltár, a szószék és az oldalhajók fából faragott, aranyozott remekműveiben, barokk freskócsodáiban. Az Apátság területén több impozáns kiállítást
tekintettünk meg szakszerű idegenvezetéssel, így pl.
az Egyház- és rendtörté-neti kiállítást, az Országos
Széchenyi Könyvtár Ciszterci Műemlékkönyvtárát (70
ősnyomtatvány, több mint 300 antikva, közülük sok
Magyarországon egyedülálló kiadvány és több tíz- ezres óriási könyvtárával, gyönyörű intarziás nagytermével), a Bakony élő- és növényvilágát bemutató kiállítást stb.
Egy jóízű ebéd után kellemes sétát tettünk a 20 hektáron elterülő Zirci Arborétum parkjában, mely hazánk
legmagasabb fekvésű fás gyűjteménye – 400 m tengerszint feletti magasságban.
A tavasz üdítő színeivel pompázó dús dísznövényzet, a halastó, a Cuha-patak csobogása és a friss levegő szinte megkoronázta a szép és valamennyiünk
számára emlékezetes kirándulást.
Hárai Tibor
17. évfolyam, 4. szám

Tanulj
Milyen egyszerű szó, de az ember életében szinte
örök érvényű hatása van. Az agyunk, az eszünk pallérozása már az óvodánál elkezdődik s nem fejeződik
be a felső fokú iskolák – főiskola, egyetem – elvégzése után sem. Az ember élete, tapasztalata állandó tanulást igényel, hiszen számtalan élethelyzeten megyünk át halálunkig. Elődeink, őseink talán többet „tanultak” a körülöttük lévő természet, világ jelenségeinek megfigyeléséből, mint az iskoláikban oktatott tananyagból.
A „jó pap is holtig tanul” – mondja a magyar közmondás. Mi, nyugdíjasok saját tapasztalatból tudjuk,
hogy addig él az ember, amíg tanul, lefoglalja magát
és nem ül otthon a babérjain. Csak így maradhatunk
cselekvőképesek, a fiatalok – fiaink, lányaink és unokáink – számára források, példaképek. Ahhoz, hogy
szeretetben, bölcsességben tudjunk helytállni és a jövőben még szellemileg növekedni, segítségünkre lehet az alábbi, ősi norvég vers:
Tanuld meg a víztől követni utadat,
Tanuld meg a tűztől: mindből hamu marad,
Tanulj az árnyéktől őrködni éberen
Tanulj a sziklától megállni helyeden
Tanulj a Naptól, mely nyugovóra tér
Tanulj a szellőtől, mely lombok közt pihen
Hogyan kell életedet leélni csendesen.
Tanuld meg tőlük, hisz mindenik testvéred
Hogy kell szépen élni és szépen halni meg.
Tanuld a fénytől: semmi sem fölösleg
Tanulj a rózsától tisztán maradni meg
Tanuld meg a lángtól elégetni szennyed
Tanuld a folyóktól: utadról ne térj el
Tanulj az árnyéktól alázatosnak lenni
Tanulj meg a Naptól szüntelen haladni
Tanuld a négy évszaktól ismerni az időt
Tanuld a csillagtól, hogy az Égben erőd
Tanulj a tücsöktől: ha magad vagy, zenélj
Tanuld el a Holdtól, hogy semmitől ne félj,
Belátást a sastól, s ha vállad súly nyomja
Nézd meg, milyen terheket cipel a hangya
Tanuld a virágtól, hogy légy szép és kecses,
Tanulj a kismadártól: szabadon repülgess
Tanulj a báránytól: legyél szelíd, mint ő
Mindenből tanuljál, mert minden veszendő
Úgy figyelj utadon, mi célhoz viszen,
Tanítson, mi meghal, s léted örök legyen!
Klubtársaim! A fentiekből látható, hogy még mindig
mennyi-mennyi tanulni való áll előttünk! Ehhez kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget, hosszú, kiegyensúlyozott szép nyugdíjas éveket.
Jobbágy Zoltán nyá. ezds. F-I. tagozat

Bölcsesség
A bölcsesség szellemi képességeink hanyatlásának
köszönhető. Lassabban működik az agyunk, ezért
megfontoltabban reagálunk.
André Aleman
2015. szeptember - október
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Gondolatok a sörről
Talán kevesen tudják, hogy a „Hogyan kerül a
csizma az asztalra?” mondás a sörnek köszönheti létét. A hajdani sörívó hagyományok szerint a szóban
forgó csizma nem a lábon, hanem az asztalon volt, s
sört ittak belőle, tartalma három – ötliteres lehetett.
Eredetileg Lengyelországban dívott a csizmadia céhlegények azon szokása, hogy csizmából kortyolgatták a sört, s ezt állítólag több helyen is átvették. A
csizmát ívással megkezdőknek még könnyű dolga
volt, de a végén következőknek már kevésbé. Ugyanis, ha az utolsó után kiöntötték a maradékot, s egy
tenyérnyinél nagyobb foltot hagyott a sör, az ügyetlennek kellett fizetnie a csizma következő feltöltését.
Bár Németországot tartják ma a sör Mekkájának,
mégsem német földön készítették az első söröket. Az
első sör gyártók az ókori sumérek voltak, akik gabona erjesztéséből nyerték a söritalt, amelyet vallási
kultikus szertartások alkalmával fogyasztottak. Innentől kezdve az ókori népek egymástól eltanulták a sörkészítés módját.
Európában a germán törzsek készítettek először
sört, a vándorló magyarok tanítói, a korabeli szláv
népek voltak. Bőrtömlőbe tették a kövek közt megőrölt gabonát, majd vízzel feltöltve jól összerázták.
„Tüzes követ” tettek bele, később hozzáadtak komlót,
és rázogatva forrásig melegítették. Ezután vízbe merítették vagy lelocsolták, hogy lehűljön és megerjedjen.
A középkorban a sör már hozzátartozott a mindennapi étkezéshez, tápláló, sőt gyógyító italként (torokfájás, álmatlanság ellen) s nem alkoholként fogyasztották.
A XIV – XV. századra a kolostorok lakói rengeteg
sörfőzési tapasztalatot szereztek és a főzdék szomszédságában megjelentek a sörözők is. Uradalmak,
kialakult városok kaptak sörfőzési jogot. A minőség
fokozására a sörfőzők a XVI. században céhekbe
tömörülve előírták, hogy ki és miből főzhet sört.
Az ipari forradalom szabad utat engedett az üzemi,
ipari sörfőzés kialakulásához. Hazánkban 1844-ben,
Pesten épült az első szabad serfőzde. Az első sörgyár ma is áll, pedig csak 1854-ben kezdte meg működését, egyre nagyobb sikereket elérve.
A magyar söripar 2014-ban 7 millió hektolitert értékesített, és árbevétele elérte a 140 – 150 milliárd Ftot. A termelés 5,6 %-kal emelkedett az előző évihez
képest.
Hazánkban hét sörgyár – a Dreher, a Kanizsai, a
Soproni, a Martfűi, a Borsodi, a Komáromi és a Pécsi
– és további mintegy 100 sörfőzde működik, és fizet
be az államkasszába jelentős adóforintokat (2014ben hozzávetőlegesen 66 milliárd Ft-ot).
A világon jelenleg annyiféle sör kapható, hogy felsorolni sem lehet, mintahogyan azt sem, hogy hol és
mikor tartanak sörfesztiválokat. Ezek főleg turisztikai
célúak és persze új fogyasztók megnyerésére is irányulnak.
S milyen ételekhez fogyasszunk sört? Talán néhány példát fel lehet sorolni: az előételekhez, a főtt
húsokhoz, a halakhoz, a hideg felvágottakhoz és a
sovány sajtokhoz világos sör, a zsírosabb ételekhez
17. évfolyam, 4. szám

és sajtokhoz különleges világos sör illik. A fűszeres
ételekhez ászoksör ajánlott (láger név alatt!).
A rendszerváltás óta hazánkban számos külföldi
söröző is megnyitotta ajtait, gondoljunk csak a Pub
név alatt szereplő angol, ír sörözőkre, de kapható
német, belga, cseh, szlovák, lengyel és még ki tudja
hányfajta sör is, mind világos, mind barna változatban.
Egyes sörivó férfiak azt vallják, hogy a sör rendszeres – nem túlzott – fogyasztása karbantartja a vesét,
mert szinte átmossa azt, esélyt sem hagy a vesekő
kialakulásának.
Kedves Klubtársaim, ha végig olvasták soraimat,
igyanak meg egy pohár sört és rájönnek rögtön arra,
hogy milyen jó ízű és remek italt tisztelhetnek a sörnevű italban. Jó egészséget hozzá!
Jobbágy Zoltán nyá. ezds. F–I. tagozat

Kirándultunk
2015. május 21-én, kis csapatunk – a Felderítő-I.
tagozat nyugdíjasai – debreceni kiránduláson vett
részt. A II. világháború befejezésének 70. évfordulója
alkalmából felkerestük a Hősök temetőjét.

Rövid megemlékezés után megkoszorúztuk a hősök emlékművét, majd a temetőben lévő mauzóleum
kiállítását néztük meg. Délben a városban a Belga
Étteremben ebédeltünk. A délutáni órákban meglátogattuk a Déry Múzeumot, ahol megtekintettük a Munkácsi Trilógiát – a tárlat vezetőjének részletes és érdekes tájékoztatója kíséretében.
Ezt követően felkerestük a debreceni Református
Nagytemplomot. Végezetül a Nagyerdőben tettünk
egy kis kényelmes sétát, és megismerkedtünk az ottani nevezetességekkel. A késő délutáni órákban indultunk hazafelé.
Ez a nap ismét maradandó élményeket, ismereteket adott számunkra.
Venicz Lászlóné nyá. tzls.F-I. tagozat

Egy gondolat
A bölcsesség nem műveltség és nem is tudás,
mely a könyvekből oly könnyen megszerezhető. Nem
is okosság, ahogy egyesek képzelik és főképpen
nem fortély, ahogy a legbutábbak gondolják. A bölcsesség nem más, mint helyes látás. Mely abban segít minket, nehogy másnak lássék a világ. A bölcsesség képesség, mely nem tanulható.
Su-La-Ce
2015. szeptember
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Nyílt levél
Pintér Sándorhoz (kiegészítő tagozat)
Olvastam az Obsitos újságban 2014. évben megjelent „A Szamár sziget titkai” című írását. A cikk az I.
világháború 100. évfordulójára jelent meg.
Ez a sziget a szenvedések szigete. „ Kevesen tudják honfitársaink közül, hogy a szerb és olasz katonák az elfogott magyar, osztrák, német hadifoglyokat
az olasz Szardínia észak-nyugati csücskén lévő lakatlan Asinara szigetre hurcolták és ott kegyetlen bánásmódban részesítették. A központi hatalmak foglyul ejtett katonáit, kb: 85 ezer főt, több csoportban,
erőltetett menetben, a zord tél idején hajtották át a
Balkánon. A kétezer méternél is magasabb hegyeken
a foglyokra ráfagyott a ruha, már akinek még volt,
mert az albán szabadságharcosok levetkőztették
őket. Legtöbben egy szál alsónadrágban és mezítláb
vonszolták magukat, amíg bírták.” Ezrével hullottak el
naponta. Ez volt a „balkáni halálmars”. Akik túlélték
az éhezést, a fagyot, és a tífuszt (85 ezerből kb. 15
ezren), azokat 1915 tavaszán a szerbek átadták az
olaszoknak, akik áthajózták őket Albániából Asinára.
Sokan időközben lelték halálukat, akiket egyszerűen
a tengerbe dobtak.
Később Asinara szigetén már nem fértek el a foglyok, ezért egy részüket átszállították a francia szigetekre, másik részüket Afrikába, ahol az Antant katonák (angolok) lőgyakorlat keretén belül több ezer foglyot legéppuskáztak. Közben a Szamár-szigeten kolera járvány pusztított.
Úgy nézett ki a sziklás tengerpart a halottaktól, mint
egy tópart tömeges halpusztulás után.
2015. április 16-i klubdélutánunkon ismét hallottunk a
sziget megkínzott áldozatairól. Dr. Margittai Gábor
újságíró vetítéses előadást keretében bemutatta
2014. évben megjelent „Szamár - sziget szellemkatonái” című könyvét.
Az előadó először beszélt a Szamár- szigetről, a
balkáni halálmarsról, és a 85 ezer hadifogoly sorsáról. Utána elmondta, hogy filmes csoportot szervezve
elhatározta, hogy felkutatja az Isonzó és Doberdó
környéki volt I. világháborús hadszínteret. Kutatásokat végeztek nem csak magyar, hanem osztrák és
olasz levéltárakban is, ahol sok hasznos írást, adatot
találtak. A vetített képeken a tájat láthattuk, ahol 100
éve nem jártak, magas hegyeket, szorosokat, ahol a
harcok idején 40 fokos hideg volt. Találtak romos
épületeket, barakkokat, sírokat magyar felirattal, magyar és osztrák katonaruhák és fegyverek maradványait. Feljegyezték a lakók, különösen az ott harcolók
leszármazottainak elbeszéléseit.
Ezen kutatások bizonyítják, hogy a balkáni
halálmars valóban megtörtént, amely Nis városából
indult és Asinarán végződött. Ezt az utat Dr. Margittai
Gábor és két társa is végigjárta egészen az albán
mocsárvidékig. Felvételeket készítettek, és Dr. Margittai megírta a „Szamár - sziget szellemkatonái” című könyvét, melyet előadás után meg lehetett vásárolni.
A vetítéses előadás elgondolkodtató és nagyon
szomorú volt.
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Visszatérve Pintér Sándor cikkéhez, összefoglalójában így fogalmazott: „a több országot is érintő
Szamár - szigeti haláltábor feltérképezése, a hősi halált halt foglyok létszámának megállapítása és egy
közös emlékmű felállítása igazán illő lenne!”
Ezzel klubunk is egyetért, csak egy kicsit másként
fogalmazunk: a több tízezer megkínzott hősi halott
emlékére az I. világháborúban bármely oldalon harcolt országoknak közös emlékművet kell felállítani,
hogy a borzalmas eseményeket ne fedje el az idő, a
megkínzott, hősi halált halt foglyok emléke örökre
fent maradjon!
Mátrai Ferencné
gödöllői tagozat

Régi és új játékok
Hetvenharmadik évemet betöltve eszembe jutottak
olyan régi játékok, amelyeket talán már unokáink
sem ismernek. Gondolom, nem nagyon ismerik, hogyan lehetett csutkababákat készíteni a hosszú téli
estéken, vagy repülőmodelleket készíteni, akár a
hozzávaló fa és furnér csomagból, vagy csak egyszerűen papírból. A szabadban játszott játékok első helyére kívánkozott a rongylabdával való focizás –
igazi bőrlabda, pláne fűzős foci – ritka volt, mint a fehér holló. Vele lehetett játszani – mármint a rongylabdával – „Jöjjön az a híres nevezetes …”, ez egy
kidobós játék volt. Majd a „snúrozás”, melyet réz tízilletve húszfilléresekkel játszottunk, a „cucmágozás”,
amelyhez egy talajba vájt lukba a gombokat kellett
bepöckölni, a betalált gombok azé maradtak, aki őket
oda juttatta. Emlékszem, hogy anyám hányszor kereste rajtam a kisebb-nagyobb gombjait!
Aztán játszottunk „Adj király katonát” és a „Kútba estem, ki húz ki” játékot is, a „bújócskákról” és
a „számháborúkról nem is beszélve. Mi gyerekkorunkban nem igen unatkoztunk, Játszókedvünk határtalan volt.
Nem korlátozott minket a szobába az akkor még
kevés helyen meglévő rádió, pláne a most sok gyereket helyhez kötő TV és laptop, az Internet, a sok
mobil- és okostelefon, hiszen sok helyen még petróleum lámpa és gyertya adta a fényt, a villany csak az
50-es évek közepétől jelent meg a falunkban.
S ma mi van? A rongylabdát felváltotta az igazi
gumilabda, a bőrfoci, talán a különböző ugrálós játékok – kötéllel vagy földre rajzolva cserepet rugdalva –
a gombfoci, esetleg faluhelyen a bige, vagy pilincka.
És vannak a Lego – játékok – ezekhez kreativitás
kell – a különböző számítógépes játékok, persze a
szobában és nem kint, a szabadban. S a legnagyobb
baj az, hogy ezekhez társak sem nagyon kellenek,
így unokáink kiesnek a délutáni játszó közösségekből
is. Szegényedik a világ, hiszen régi játékaink feledésbe merülnek, az újak magányosítanak, a jókedv,
kacagás, versengés megszűnése által talán a jelenlegi világ személytelenebbé, embertelenebbé is válhat.
Jobbágy Zoltán nyá. ezds.
Felderítő – 1 tagozat
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Borsodi barangolások
Nehéz feladatra vállalkoztam, amikor arra készültem, hogy beszámoljak a Kertbarát Tagozat e nyárra
tervezett három napos, 50 fős szakmai tanulmányútjáról. Ha mindenről érdemben szó esnék, akkor az
Obsitos jelenlegi számában másra nem is jutna hely.
Gondoljunk bele: a szállást és étkezést biztosító Mályi KORK-on kívül 16 „objektumot”(üzem, múzeum,
vár, templom,pince, fürdő, tájház stb.) látogattunk
meg, alaposan kihasználva az időt a szakmai gyarapodásra, az adott térség történelmének, hagyományainak, kultúrájának megismerésére. Egy parányi idő még fagylaltozásra is maradt.
De csapjunk bele! Az első állomás Lillafüred volt.
Mivel Budapest és e szépséges hely között elég
nagy a távolság,, volt idő kiselőadásokat tartani és
hallgatni a Bükkről,a térségben lezajlott országos kihatású eseményekről, itt élt nevezetes személyiségekről, kiemelten Herman Ottóról, a mindentudó tudósról, a halászok, a pásztorok, a madarak és pókok
valamint az ősemberek nagy barátjáról. Az első
program a Palotaszálló megtekintése volt, de nem
csak kívülről, hanem idegenvezető segítségével belülről is, a pincétől a toronyszobáig, az onnan nyíló
pazar kilátásig. Ekkorra már dél lett és élveztük a
sült kolbász, a tejfölös lángos és a csapolt sör ízeit.
A Palotaszállóban senki sem ebédelt....miért?- (Hát
mert ezek olyan finomak voltak!) Jutott még idő elsétálni Herman Ottó volt nyaralójáig és ismerkedni a
zseniális tudós szerteágazó tevékenységével.

Ezek után az újjáépített Diósgyőri Vár következett.
Itt térdhajlással fogadtak és Úrhölgyek valamint Vitézek lettünk.
László Vitéz,
a várkapitány
vezetett körbe, és beszél, beszélt.
Minden szép,
új, steril, látványos, csak
hát mely időszakban volt
ilyen a vár?
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Valószínű semmikor, pedig Vitézünk igencsak bizonygatta, hogy a rekonstrukció a legmodernebb elvek szerint történt. Mindenesetre a kétórás várostrom után a kávé olyan finom volt a büfében, mint
egy itáliai lovagvárban.
Ezzel azonban még nem volt vége a napnak. Vártak bennünket a Miskolci Városi Tűzoltóságon , ahol
megnéztük a Tűzoltómúzeumot, majd az ideérkező
Tourinform idegenvezetőjével körbejártuk Miskolc
barokk belvárosát. A körutat a közelben levő híres

Deszkatemplomban kezdtük, ahol az egyik derék
egyházfi főiskolás leánya orgonamuzsikával tette teljesebbé a szakrális hangulatot. A templom után érintettük az országos hírű Földes Ferenc Gimnáziumot,
a Hősök terét, ahol mazsorettek parádéztak, a Magyar Ortodox Egyháztörténeti Gyűjteményt, a Kakastemplomot, a Nemzeti Színházat, a Széchenyi
tér házait, a Vármegyeházát. Sok minden kimaradt,
de egy kis fagyizás belefért: a fagyizó grúz tulajdonosa nem régen nyitotta műintézményét, és ízben,
mennyiségben, olcsó árban igyekezett lefőzni a
konkurenciát. A csoport tagjai a megmondhatói, sikerrel. Közben Mályiból telefonáltak, hogy merre járunk, megvagyunk-e még? Ugyanis a vacsorán kívül
is van meglepetésük! Ezért azután igyekeztük! Itt az
étteremben tényleg volt meglepetés: a volt mályi
polgármester, Dr. Zelei Zoltán, aki most a helyi Kertbarát Kör elnöke, üdvözölt bennünket, majd bemutatta Hegyi Erzsébet művésznőt, a Turay Ida Színház tagját, aki operett részletekkel, magyar nótákkal
szórakoztatta a vacsorázó nagyérdeműt.
Másnap délelőtt Edelény következett, ahol Edelény, sőt talán az ország egyik ékességét, a
L'Huillier Coburg kastélyt tekintettük meg. Előtte
azonban felkerestük az Edelény határában levő
földvárat, ami a társaság jó részének, akik még nem
láttak földvárat, csalódást okozott: sehol egy bástya,
lovagterem, csak néhány földhalom, ami körbefog
egy dús füvű kecskelegelőt. Pedig fénykorában, 7800 évvel ezelőtt e földsáncok védtek egy Borsod
nevű települést, és e településről kapta Borsod megye a nevét. A kastély viszont annál jobban tetszett
mindenkinek Itt is nem régen fejeződött be a felújítás. Meg sem próbálom ecsetelni a látnivalókat.
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Azért írok ecsetelést, mert a fő látványosság az
iglói Lieb Ferenc festőművész 1760-as években
készített és most restaurált rokokó stílusú falképei, amelyek a kastély termeit díszítik Ezeket látni
és élvezni kell! A legendát, a varázst tovább fokozzák a modern múzeumpedagógiai módszerek
és ötletek (3D-s film, rádióriport a 18.századból,
rejtélyek utáni nyomozás , interaktív játékok),
amelyeket itt igen ügyesen alkalmaznak, kiegészítve a jóképű és jó svádájú idegenvezetővel, aki
igencsak nagy tapsot kapott, mikor utunkra bocsátott bennünket.

Délután a „nyitott szívek, nyitott pincék” faluja,
Tibolddaróc következett, ahol nyolc! kastély,műemlék található nem beszélve a gazdag
szőlő-és borkultúráról. A falu fölötti domboldalon a
szőlészek és borászok védőszentje, Szt. Donát
szobra őrködik és biztosítja a bőséges és jó termést. A falu igen készséges,fiatal és energikus
polgármestere, Dósa József segítségével egy tartalmas szakmai és kulturális programot állítottunk
össze,ami sajnos nem sikerült úgy ahogy szerettük volna. Az történt ugyanis, hogy az egyik meglátogatni tervezett fogadóhely, a romantikus és
látványos pince (Pesti Patikus Pince) tulajdonosa
értesítésünk és egyetértésünk nélkül erre a délutánra bevállalt egy másik csoportot is. Így „újratervezés” következett. Ebből kifolyólag csak a helyi pezsgőgyártó és palackozó üzem működésének tanulmányozása és a kapcsolódó pezsgőkóstolás sikerült maradéktalanul. Az egyéb programok, mint a falubeli séta, a szőlőskertek, a helyi
tájház érdekességeinek megtekintése az újabb
egyeztetések miatt elég elnagyoltra sikeredett.
Még a bájos Szt. Donát szobrot sem látogattuk
meg.
A Pesti Patikus Pincészettől előzetesen egy
borkóstolást rendeltünk, a bükkaljai borok megismerése céljából. Ez a pince egy erődszerű építmény, a tájra jellemző barlanglakásokból lett kialakítva szép jó nagyra. Lefelé háromszintes, több
elágazással. A társaságot fogadó, Nagy Mesélő
Kedvű tulajdonos szerint az egyik elágazás Egerig
vezethet. A Nagy Mesélő Kedvű tulajdonos emellett félreérthette szándékunkat: azt hitte, nem
17. évfolyam, 4. szám

borkóstolni, hanem inni akarunk a zsíros kenyérre. Ebből kifolyólag segédeivel műanyag poharakba töltetett össze-vissza asztali borokat, semmi
ismertetés, semmi szakszerűség.
Ebből persze „diplomáciai tárgyalás” következett, és a továbbiakban többé-kevésbé úgy folyt le
a program, ahogy kezdetben illett volna. Ezt elősegítette az is, hogy a pincében megjelent a polgármester, aki addig a falubeli iskolák ballagási
ünnepségén vett részt. Megköszöntük neki a segítségnyújtást és ajándékul átadtunk egy festményt, amelyet Tagozatunk „házi festője” készített
a faluról. A festmény hátoldalán megfogalmazott
köszönő szavakat a jelenlevők aláírták. A polgármester láthatóan örült a képnek, megígérte: kiteszi irodájának falára a vezérkari főnök köszönő
oklevele mellé, amelyet a NATO vezérkari főnökök színvonalas vendéglátásának elismeréséért
kapott.
A harmadik nap délelőttje barlangfürdőzéssel
telt el Miskolctapolcán. Aki nem fürdött, az sétált,
nézelődött kellemes környezetben, vagy csónakázott a fürdő előtti tóban. Akik az üdülőben maradtak, pihentek, szaunáztak, igénybe vették az üdülő sportolási lehetőségeit. Ebédkor megköszöntük
az üdülő vezetőjének és személyzetének az igazán szíves és figyelmes vendéglátást, a finom
reggeliket, ebédeket, vacsorákat, a büfé olcsó
árait. Budapest felé azért még megálltunk Mezőkövesden, először a Matyó Múzeumnál, majd ennek megtekintése után a Mezőgazdasági Gépmúzeumnál. Menet közben ekkor sem maradt el az
ismertetés, hogy kik is azok a matyók, mi jellemzi
az UNESCO világörökségi listájára felvett matyó
hímzést és népviseletet. A vasárnap délutáni város igen csendes volt, csak mi csináltunk némi
forgalmat az egyik fagyizóban, pedig másnap
kezdődött az egyhetes Matyó Világtalálkozó.
Tagozatunk már másnap, hétfőn a soros foglalkozáson értékelte a tanulmányutat és elmondtuk
élményeinket azoknak, akik valamilyen okból nem
jöttek. Sokat láttunk, és mennyi minden kimaradt,
amit érdemes lett volna megnézni. A hiányérzet
pedig bosszantó. De a szervezők részére tanulság az is, hogy a kirándulás, a mindennapi életből
való kikapcsolódás okozta jó hangulatot, a jó közérzetet zavarhatja a feszített program, még ha
azok oly érdekesek is.
Kolossváry Miklós nyá. alezredes
Kertbarát Tagozat

Egy gondolat
A bölcsesség az a képesség, hogy valaki átlátja
a bonyolult helyzeteket, és ezáltal olyan magatartásra ösztökél, amely a lehető legtöbb érintettből
vált ki elégedettséget, és tekintettel van minden
érintett érdekeire.
André Aleman
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Somogyországi barangolás
Április végén a MH Budapest Nyugállományúak
Klubja Hátországi Tagozata 28 fővel 3 napra kirándult „Somogyországba”. Szálláshelyünk a Hild János
díjjal kitüntetett Nagyatádon a Hotel Solar három csillagos, minden igényt kielégítő, svédasztalos ellátást
nyújtó, barátságos szállodában volt. A kedvesség
minden szállodában megvan, de itt több annál, mintha hazamentünk volna. Fogadásunkra Nagyné Huszár Andrea a szálloda igazgatónője jött, és egy pohár pezsgővel üdvözölt bennünket. Csendes Anita,
az igazgatónő jobb keze is leste gondolatainkat..
Ebéd után fürödni mentünk, mert Nagyatádon nagyon jó gyógyfürdő van, a Szálloda ad 300 Ft mosatási díjért fürdőköpenyt és törülközőt, így lazán átsétálhattunk a fürdőbe, és kipihentük az utazás fáradalmait.
Másnap Kelecz Lajosné Ica idegenvezető városnézésre invitált bennünket. Nagyatád virágos város már
háromszor kapott ez ügyben kitüntetést és 2006-ban
aranyérmet nyert
Entente Florale Európe - Európa virágos városa
- címmel.
Nagyatád katonaváros is. A 69. Harckocsi ezred
Nyugállományúak Baráti Köre 2002.ben létrehozta a
Radics Sándor ezredesről elnevezett hadiparkot. Ma
a Turisztikai Központban Haditechnikai múzeum és
Katonatörténeti Kiállítás is van. A legnagyobb érdeklődést a szép egyenruha bemutató váltotta ki.
A városi múzeum Dr. Mike György egykori közjegyző
családi házában kapott helyet, mely bemutatja a régi
Nagyatádi családok életét. Ma már 9000 tárgyat,
fényképet, dokumentumot számlál a gyűjtemény.
Ebéd után különjáratú buszra ültünk, és Ica vezetésével Segesdre látogattunk. Segesd nagymultú település, az 1200-as években volt az ország fővárosa
is. Ugyan rövid ideig, de volt. A régi malomban ma
múzeum van, a kegykápolnája ma búcsújáró hely,
előtte van a szent forrás. Temploma a faragott oltárával szent szobraival külön csodálatot érdemel. A
Széchenyi kastélyban 1954-től időseket gondoznak,
munkaterápiában a gondozottak nagyon szép gobelineket készítettek, és a szép ápolt faragott, lépcsőházat díszítik. Lenyűgöző volt.
Megint buszra ültünk, és utaztunk tovább. A buszon
ülve - nagy örömünkre - idegenvezetőnk Ica végig
mesélt nekünk a megye nevezetességeiről, a lakosságról, helyi szokásokról. A földek műveléséről, milyen terményeket termesztenek, milyen a föld! Állattartásról, vadgazdálkodásról, és itt hallottam egy új
szót „a vágásérett” fákról. Tehát buszon ülve láthattuk a Kaszói erdőt a Kaszói pusztát, és Csurgóra érkeztünk a Csokonai borpincébe.
Itt Ilia Csaba borász borkóstolásra invitált bennünket sajt-alma és zsíros kenyér tál mellé. Borai bemutatását hangulatos anekdotákkal egészítette ki, szó
volt a boldogságról a házasságról, a lényeg az volt,
hogy mindegyikhez az Ő borai kellenek.
Következő nap megint különbusszal és Ica vezetésével Niklára mentünk a Berzseny emlékház látogatására. Itt Darabos József gondnoksága és kutatása
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alatt gyarapodik az emlékház anyaga, sőt még a
Berzsenyi leszármazottak visszatérését a „gyökerekhez” is szívügyének tekinti.
Somogyvár volt a következő állomás, itt először
Koppány herceg vára állt, majd 1091-ben Szent
László királyunk francia földről származó bencés
szerzetesekkel népesítette be a kolostorokat.1095ben itt temették el Szent királyunkat, majd földi maradványait később Váradra vitték. A király sírja sokáig
népszerű zarándokhely volt. 500 éven át Somogyvár
volt ezen országrész szellemi és közigazgatási központja. Ma Nemzeti Emlékhely.
Barangolásunk következő állomása Somogyvámos
- Krisna völgy „színes mesevilága”. A Krisna tudatú
hívők 130 fővel élik itt mindennapjaikat családjaikkal.
Mi itt ebédeltünk, vegetáriánus ételt kaptunk. Főzelék
mellé sütőtök volt becsomagolva és az volt a feltét,
citromos rózsavizet ittunk hozzá. Nagyon finom volt.
A szállodába érve még volt időnk a fürdőbe menni.
Vacsora után zenész várt bennünket és táncra buzdította a vendégeket.
Utolsó nap - a távolsági busznak délután volt az indulási ideje - igy Keleczné Ica Kaposvári városnézésre vitt bennünket különbusszal. Végigsétáltunk a
korzón, és közben bemutatta nekünk a megye központjának szép épületeit, rég volt idők - és a jelen emlékeit. (Szívszorongató volt a templomlépcsőkön a
sok égő gyertya, előtte való nap ölték meg a trafikos
kislányt.) A színház mellett buszra szálltunk és viszszaérve Nagyatádra ebédeltünk, és a távolsági buszszal Budapestre indultunk.
Nagyon tartalmas, szép 4 napot töltöttünk Nagyatádon és Somogy Megyében. A Hotel Solar dolgozói
visszavárnak bennünket, mert van még látni, mint
pld. az ősnárciszos. Mi is szívesen megyünk vissza.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországi Tagozat
Kirándulás Somogyországba
A Kertbarát Tagozat egy szép napsütéses nyári
napon, július1-én útnak indult Somogy országba.
Utunk most a magyar tengertől, Fonyódtól délre fekvő tíz jellegzetes nagybereki falut magába foglaló
Pogányvölgye két településébe, Gyugyra és a népművészetéről híres Buzsákra vezetett. Somogy e vidékének megkapó a szépsége, már a honfoglalás
előtt is éltek itt emberek. Ekkor még a Balaton sem
úgy terült el, mint most, hanem jóval délebbre húzódott.
Szakmai kirándulásunk első állomása Gyugy volt.
Gyugy már az avarkorban is település volt. Ennek tanúja a Kossuth utcában talált avarkori temető.. A
honfoglaláskor és az azt követő évszázadokban hatalmas dióerdők voltak a vidéken. Honfoglaló őseink
a diófát ”gyugy”-nak hívták, amit a település neve is
őriz. A katolikus templom is az Árpád – korban épült
román stílusban, 900 éves . Az 1600-as években keletkezett „Gyugynak harangot hozott a Víz” legenda
alapján Gyugy búcsújáró hely lett. Azóta vált szállóigévé a környéken a mondás minden év pünkösd
előtti hétvégén: „Megyünk Gyugyra búcsúra”.
2015. szeptember - október

BUDAPESTI OBSITOS-9

A csodálatos kis faluba érkezve Jelenka György polgármester és az elöljáróság fogadta az 50 fős kertbarát csapatot. Az ország legidősebb és ötödször újraválasztott, de hatodszor is indulni készülő polgármester ”Gyuri bácsi” szívélyes szavakkal köszöntött bennünket. Beszélt a település múltjáról, jelenéről, és
szenvedélyesen szólt a település jövőjét érintő feladatokról is. Homokbánya volt a romokban álló templom alatt, mára Gyuri bácsi vezetésével a falú közössége csodálatos parkot, játszóteret, színpadot, diófa
ültetvényt telepített és II. János Pál dombnak nevezték el, mely színteret ad a falu rendezvényeinek és
az ide látogatóknak. Végig kísért bennünket a település nevezetességein, részletesen bemutatva azokat.
Elmondta, hogy a háromszáz lelkes Gyugy folyamatosan gyarapodni tudott az elmúlt két évtizedben.
Megcsodáltuk a már említett Árpád-kori templomot,
ahol Gyuri bácsi saját verseit, megzenésített dalait
hallgathattuk meg saját előadásában. Végig sétáltunk
a Nemzetünk Csillagainak Emlékösvényén, a huszonegy stációval, ahol a híres magyarok emléktáblái
vannak elhelyezve, az ősidőktől, a hunoktól kezdve a
közelmúlt Puskás Öcsijéig. Meghatódottan álltunk a
gyönyörűen kialakított Örökkévalóság Parkjában,
ahol emléket állítottak a két világháborúban elesett
gyugyi hősöknek és a falú díszpolgárainak A somogyi
vendégszeretet jegyében a település asszonyai helyi
pálinkával, általuk sütött káposztás, sajtós pogácsával, kávéval és üdítővel kínálták lelkes csapatunkat.
Sajnos az idő hamar elröppent, búcsút kellett mondanunk Gyuri bácsinak és a falu asszonyainak, köszönve a szíves vendéglátást.
Tanulmányutunk a pár éve telepített nyárfasoron és
Lengyeltótin át vezetett Buzsákra. Buzsák a Balatontól 15 km-re fekvő több mint 500 éves település. Virágzó hagyományai, építészeti látnivalói jelentős idegenforgalmi vonzerővel bírnak. A háromféle ősi hímzést- a kék piros, vagy a fekete- piros fonallal varrt
„véznást”, a „rátétest” és a sok színben pompázó
„boszorkányost” – ma is varrják a falu asszonyai. Itt is
nagy szeretettel fogadtak bennünket . Idegenvezetőnk, Ember Sándorné Zsuzsika népművész volt, kinek munkáit megcsodálhattuk a tájházban a faluházban és a templomban is.

A buzsákiak helyi értékeik között tartják számon a
Buzsáki Népművészeti Tájházat, amely az 1800-as
évek végén épült, külső megjelenése és belső elren
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dezése a XIX. század végi népi építészet hagyományait tükrözik. Itt láthattuk eredetiben, hogy jó száz
éve még szinte az egész falu, szoba – konyha - kamra beosztású, kémény nélküli házakból állt. A régi istállós pajta jelenleg varrószínként, a magtár pedig
ajándékboltként funkcionál., ahol a buzsáki asszonyok a látogatók előtt készítik el a csodálatos ajándéktárgyakat, terítőket. A tájház udvara kiválóan alkalmas rendezvények tartására, ezért évről évre itt
tartják a három kiemelt rendezvényüket: a Pünkösdi
Napokat, a Buzsáki Búcsút és a Szüreti Napokat.
Mindhárom rendezvény a folklórra épül. E rendezvényeken kerül sor népi hagyományaiknak, néptánc
kultúrájuknak bemutatására, melyekre rendszeresen
hazalátogatnak a szülőfaluból elszármazottak is.
A tájházból az út a település központjában lévő, a
XVIII: század végén épített Nagyboldogasszony
templomba vezetett. Kísérőnk, Zsuzsika elmondta,
hogy itt látható az Európa-szerte híres templomi miseruha gyűjtemény, melyek mindegyike buzsáki hímzéssel, különböző színösszeállításban készült. Minden miseruhához tartozik egy úgynevezett „Mária ruha” is. Az egyházi ünnepek alkalmával az adott ünnep liturgiájának megfelelő színnel öltöztetik fel mind
a templomot, mind a Mária szobrot. Ezen csak a következő ünnep alkalmából változtatnak.
Ezután megtekintettük a templomtól néhány lépésre lévő Makovecz stílusban épült Faluházat, mely különböző kulturális rendezvényeknek ad otthont. Itt
látható egy a helyi hímzésekkel díszített miseruha –
gyűjtemény, és különböző népművészeti alkotások.
Itt található a könyvtár, az iskolások részére kialakított tornaterem is.
Innen utunk a közmunkások által művelt kertészetbe vezetett. Nagyon szép, gondozott kertet láthattunk, melyet idős falubeliek kertjeiből alakítottak ki. A
vezetőnk elmondta, hogy az itt termelt zöldségekkel
látják el az iskola, az óvoda konyháját. Ez évtől kezdve annyi termést várnak, hogy a dolgozók is részesülhetnek a terményekből. A fólia sátrakban a paradicsomtövek roskadoztak a terméstől. A paprika is bő
és jó minőségű termést ígért. A kertben láthattunk
még uborkát, salátát, zöldbabot, burgonyát, hagymát,
fokhagymát. Az itt dolgozók elmondták, hogy kétnaponta szedik le a termést.
Elköszönve a vendéglátóinktól utunk a Buzsáktól 5
km-re található Csisztafürdőre vezetett. A 42 fokos
ásványi anyagokban gazdag hidrokarbonátos, kénes
gyógyhatású meleg vize miatt, évente több tízezer
gyógyulni, pihenni vágyó vendég keresi fel. A Gyógyfürdő Igazgatóság néhány évvel ezelőtt az itteni vizet
az ország harmadik legjobb gyógyvízévé nyilvánította. Az elfogyasztott finom ebéd után meg is mártóztunk a különböző hőfokú medencék vizében.
Az előttünk álló hosszú út miatt búcsút kellett vennünk a felüdítő Csisztafürdőtől és a szép
Somogyországtól. A résztvevők nagy megelégedéssel nyugtázták, hogy újabb szép élményekkel gazdagodtak, ígéretet tettek, hogy máskor is ellátogatunk a
festői Pogányvölgyébe.
Radványi Imre nyá. pv. ezredes
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A magyar nőnevelés úttörője
A magyar nőnevelés úttörőjének priorja – az oly sok
más magyar emléket is rejtő Montparnasse temetőben nyugszik. A temetőben egy egyszerű, alig észrevehető, de méltóságot sugárzó nagyméretű sírhely
van, rajta TELEKI BLANKA felirattal.
Teleki Blanka grófnő 1806-ban született Hosszúfalván, nagynénje az óvodalapító Brunszvik Teréz oltotta
belé a magyar nőnevelés ügyének hivatás szeretetét.
A fiatal gróf kisasszonyok, Teleki Blanka és Emma
számára jó indítás volt a reformkori Erdély pezsgő
társadalmi élete. A hazai kapcsolatok mellett – Apor,
Barcsay, Bánffy, Bethlen, Wass és Wesselényi családok – a művészeti tanulmányutak során szövődtek a
külhoni ismeretségek is.
Blanka számára elsősorban a nőnevelő intézetek
tanulmányozása volt a cél, hiszen már fiatalon elhatározta egy magyar leánynevelő intézet alapítását.
1846-ban nyílt meg az ő jóvoltából Pesten az első középfokú leányiskola hazánkban.
Az intézetet 1848 végén be kellett zárniuk. Blanka,
Leövey Klárával Debrecenbe, Nagyváradra, majd
Szegedre menekült s pénzzel és élelemmel segítette
a sebesült honvédeket. A szabadságharc bukása után
menekült honvédeket rejtegetett, külföldi forradalmi
erőkkel tartott kapcsolatot. A haditörvényszék ezért
1853. január 30-án 10 évi börtönre ítélte, Brünnben,
Olmüzben és Kufstein várában is raboskodott.
Kufstein várának zord falai, a benne lévő börtöncellák a császár-toronnyal szomorú történelmi zarándokhely az arra utazó, ott megforduló magyarok számára,
hiszen Teleki Blankán kívül itt raboskodott Kazinczy
Ferenc, Batsányi János, Wesselényi Miklós, Szentjóbi
László, Lónyai Ferenc, Leövey Klára, Rózsa Sándor
és még sokan mások is.
Teleki Blanka Leövey Klárával került közös cellába.
Az idejét itt újból rajzolásra késztette Blankát s ekkor
születtek egyszerű, de kifejező vázlatai a rabévekről,
a várról és a cellájáról.
1857-ben kiszabadult s betegen Ausztriába, Svájcba, Drezdába majd Brüsszelbe utazott. Orvosi tanácsra a francia Mentonba igyekezett, mert e városka kellemes és száraz őszi klímájától kínzó köhögéseinek
gyógyulását remélte.
Párizsba érve állapota olyan súlyossá vált, hogy
meg kellett útját szakítania. Nővére Emma fogadta be
otthonába. A hosszú rabságtól megviselt grófnőt érkezésekor Leövey Klára, Iványi Dániel és több régi
barátjuk vette körül. Ezek közül kell megemlíteni Jules
Michelet, a neves – magyarbarát – francia történészt,
aki mindenkori csodálója volt. Egyszer így írt Teleki
Blankáról: „Csodáljuk, bámuljuk emberfeletti lelkierejét, tisztelettel borulunk le Ön előtt és meghatódottan
érintjük ajkainkkal rabláncainak nyomait.”
Teleki Blanka 1862. október 23-án – nagy lelkierővel
viselve szenvedéseit – hunyt el Párizsban. Utolsó
szavaival hazáját idézte: „Magyarország, édesanyám!”
Sírjánál Irányi Dániel mondott halotti beszédet.
Jobbágy Zoltán nyá. ezds. F-I. tagozat
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Tájékoztatás
Tisztelt tagtársak!
Elkészült a honlapunk! Az elérhetősége:
www.bpnyklub.hu
Ugyancsak működik a HOKOSZ honlapja is:
www.hokosz.hu
A továbbiakban várunk eseményeket, híreket, képeket és beszámolókat a honlapra, amelyet rövid időn
belül felteszünk a megfelelő oldalra. Kérünk mindenkit
– akinek lehetősége van – látogassa rendszeresen az
oldalainkat. Szándékaink szerint ezen fogunk minden
eseményt, határidőt, információt, nyomtatványt és az
obsitos régebbi és legújabb számait is közölni.
szabobela@bpnyklub.hu és szabobela@hokosz.hu

HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT
PROGRAMAJÁNLATA
Szeptember
6. vasárnap 17 óra
Zenés táncest a Stefánián
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft, igényjogosultaknak: 800 Ft
10. csütörtök 17 óra
Mindenki hadtudománya szabadegyetem
A második világháború befejezésének évfordulója
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
11. péntek 18 óra
Szellemkép szabadiskola
Vizsgafotó kiállítás megnyitó
Helyszín: Stefánia Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: szept. 29-ig, naponta 13-18 óráig.
13. vasárnap 17 óra
Zenés táncest a Stefánián
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft, igényjogosultaknak: 800 Ft
16. szerda 17 óra
Honvéd Kulturális Egyesület Budapesti Régiójának festmény és grafikai kiállítása
Helyszín: Caffé Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: október 1-ig, naponta 8 – 22 óráig
16. szerda 17 óra
Magyar dal napja
Helyszín: Stefánia Palota, gróf Eszterházy M. terem
Belépés meghívóval, előzetes jelentkezés alapján.
16. szerda 19 óra
Dr. Csernus Imre pszichiáter - A múlt fogságában
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2 500 Ft
17. csütörtök 18 óra
Helyőrségi Gálaest: Mesél a múlt
Helyszín: Színházterem. A belépés díjtalan!
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TARKA OLDAL
17. csütörtök 19 óra
Helyőrségi Gálaest Vacsora
Helyszín: Stefánia Palota
Belépés meghívóval!
18. péntek 18 óra
Zenés-táncos vacsoraest
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
20. vasárnap 17 óra
Zenés táncest a Stefánián
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
21. hétfő 17.30
Stefánia szalon
Helyszín: Stefánia Palota, Szilágyi Erzsébet terem
A belépés díjtalan!
22. kedd 10.30
Gondtalan órák
Váratlan találkozások
lírai komédia két részben
Helyszín: Színházterem
Belépő: 700 Ft
22. kedd 17.30
Stefánia irodalmi kör
Életre kelt történetek
Helyszín: Intarzia terem
A belépés díjtalan!
24. csütörtök 17 óra
100 éve indult a nagy háború
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
26. szombat 19 óra
CSEJTEI ÁKOS élő koncert a
Budapest Jazz Orchestrával
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2 200 Ft, 1 500 Ft
Igényjogosultaknak: 1 000 Ft
27. vasárnap 11-15 óráig
Stefánia családi nap
Helyszín: Stefánia Palota
A belépés díjtalan!
27. vasárnap 17 óra
Zenés táncest a Stefánián
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 200 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
29. kedd 19 óra
RÁDIÓKABARÉ
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Helyszín: Színházterem
Belépő: 2 000 Ft
30. szerda 17 óra
NŐI-S-KLUB
Vendégünk: Szabó György „a
bükki füves ember”
Helyszín: Színházterem
A belépés díjtalan!

Az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja
rendezvényei
Tel.:06-1-433-9019;HM:26-419
honlap: www.bpnyklub.hu

Szeptember

Honvéd Kulturális
Központ
Nyitva: naponta: 08.00 - 22.00
1143 Budapest, Stefánia út
34-36.
Tel.:+36-1-460-0796;
HM:26-424
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

8. kedd 10.00
Küldöttgyűlés
Klubszoba

Regiment étterem:
HM tel.: 26-428
Tel.: 06-1-883-6634
Mobil: 06-30-777-5293
email:regimentetterem@mil.hu

15. kedd 10.00
Klubtanács ülés
Klubszoba

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

23. szerda
Kirándulás: Keszthely
Indulás: Népliget 7.00
Gyülekezés: 6.30 (pótjegy!)

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

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

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

28. hétfő 10.00 óra
Közművelődési Bizottsági
ülés, Klubszoba

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

Október
20. kedd 10.00 óra
Titkári értekezlet
Klubszoba
21. szerda
Múzeumlátogatás
Mementó park - Szoborpark
22. csütörtök 10.00 óra
Szociális és Kegyeleti Bizottsági ülés, Klubszoba
21. szerda
Kirándulás: Diósgyőr
Indulás: Bp. Keleti pu. 7.30
Gyülekezés: 7.00 (pótjegy!)
26. hétfő 10.00 óra
Közművelődési Bizottsági
ülés, Klubszoba

Dr. Zölleiné Sziedl Tünde
(Buják)
HM tel.: 27-164
Tel.: 06-1-237-5524
Jordán Krisztina (nemzetközi
üdültetés, CLIMS)
HM tel.: 27-435
Tel.: 06-1-883-6681
Szabó Evelin Dorina
(nemzetközi üdültetés)
HM tel.: 36-205
Könyvtár:
HM tel.: 26-233
Tel.: 06-1-883-6635
e-mail:
mezei.andrea@hm.gov.hu
vagy stefaniakonyvtar@mil.hu
Portaszolgálat:
Tel.:06-1-460-0796;HM:26-424

2015. szeptember - október

BUDAPESTI OBSITOS-12

TARKA OLDAL

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. II. János Pál pápa gondolatát. A sötét mezők a szóközöket jelzik. Beküldési határidő október 15. A legutóbbi szám
helyes megfejtői közül könyvjutalmat nyert: Parragi György híradó tagozat.
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Balatonkenese része
24 15 99 08 36 73 49 65 33 01 78 43 14 60 41 34
Szirák faluszomszédja
13 40 50 72 87 16 37 67 12 100 28 74 32 92 61 18
Város Jászberénytől É – ra
55 77 04 86 56 78 91 69 83 02 56 11 68 56 63
Siófok városrésze
95 01 44 94 52 73 48 84 80 11 82 52 85

Falu Rétság és Vác között

Város aa Duna
Duna mentén
mentén
Város

04 86 17 93 35 64 38 06 44 75
Helység Bodajktól D – re

20 02 96 31 81 22 66 12 88 25
Falucska Pécstől K– re

27 62 21 89 03 30 58 88
Város Martfű szomszédságában

23 45 54 41 53 26 83 94 26 59 39 62
Falu Putnoktól É – ra

05 51 20 16 45 09 10 97 35 90 77 78
Falu a 68 és 61 – s utak kereszteződésében

79 29 92 29 46 19 88
Határtalanul

76 10 72 98 07 50 47

42 67 40 57 32 99 25 07 70 71

HUMOR
– Jenő, mától takarékoskodni fogunk – mondja az
asszony.
– Hogyan?
– Én nem veszek neked sört, te pedig abbahagyod
a dohányzást.
***
A háziorvosi rendelőbe belép egy ember, akinek
feltűnően remeg a keze.
– Ugye, maga sokat iszik? – kérdezi az orvos.
– Nem mondhatnám. Sokat kilötyögtetek.
***
Tegnap este leállított egy rendőr. Azt mondta:
– Nem fizette be az adót, a hátsó kereke teljesen
lapos, egy doboz sör van a kezében, és nem kapcsolta be a biztonsági övet!
Én: – Akkor viszlát holnap!
– Ezt meg hogy értsem? – kérdezte.
Mire én: – Várj egy kicsit, komám, most épp
telefonálok!

Egy házaspár elmegy az üzletközpontba
vásárolni. Mindenütt nagy a tömeg, és a feleség
egyszer csak azt veszi észre, hogy a férjét sehol
sem látja. Ideges lesz, mert sok a dolguk, ezért a
mobilján felhívja a férjét, hogy megkérdezze,
mégis merre van. A férje fogadja a hívást, és azt
mondja:
– Emlékszel arra az ékszerboltra, ahol öt éve
jártunk, és te beleszerettél egy gyémánt nyakékbe,
amit nem engedhettünk meg magunknak, én pedig
azt mondtam, hogy egyszer majd megveszem
neked?
A feleség könnyekig meghatódik
– Igen, emlékszem arra az üzletre – mondja.
– Nos, van mellette egy kocsma, ott vagyok –
feleli.
***
A kórházban:
– Hölgyem, itt van az a fiatalúr, aki tegnap elütötte
magát. Virágot is hozott! Bejöhet? – kérdi a nővér.
– Igen, de csak ha gyalog van!

Lapunk a HM Kulturális és Szabadidő Központ Kht. és az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja közös kiadványa. Felelős szerkesztő: Szabó Béla. Észrevételeiket és javaslataikat Klubunk címére szíveskedjenek eljuttatni
(MH Budapesti Nyugállományúak Klubja 1143 Budapest, Stefánia út 34., e-mail: szabobela@bpnyklub.hu). Pártpolitikai tartalmú írásokat - Alapszabályunkkal összhangban - nem áll módunkban közölni. Írásaikat szerkesztett
formában tesszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
Szerkesztő Bizottság.

17. évfolyam, 4. szám
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