megteremtésére, amely azóta is él és a tagozatokban

AZ MH BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA KIADVÁNYA
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február
A Budapesti Nyugállományúak Klubja május 23-án
ünnepelte megalakulásának 55. évfordulóját. Az
eseményre a Klub a tagozatok által készített tablókat bemutató kiállítással és emléktábla avatással
készült.
A verőfényes májusi napon zsúfolásig megtelt a
Honvéd Kulturális Központ előtere. Elöljáróban Szabó Béla nyugállományú alezredes, a Klub titkára
megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Dr. Papp
Ferenc ezredest, a HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal Társadalmi Kapcsolatok igazgatóját, Szabó
József ezredest, a HVK Személyügyi Csoportfőnökség Humánszolgálati osztályvezetőjét, Vanyur Tibor
ezredest, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokát, Mudra József
alezredest, az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár parancsnokhelyettesét, valamint
Aulechla József ezredest, az MH vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség Dandár Rekrerációs és
Kulturális Igazgatóság igazgatóját, továbbá az
anyaalakulatok képviseletében megjelent dr. Balla
Tibor ezredest, a HM Védelemgazdasági Hivatal főigazgató általános helyettesét, Csinga Mihály ezredest, az MH Logisztikai Központ parancsnokhelyettesét, Pollák Frigyes ezredest, a Katonai Nemzetbiztonsági Hivatal humán igazgatóját, Gyuris Mihály
nyá. ezredest, az MH Szociálpolitikai Közalapítvány
titkárát, Hazuga Károly nyá. altábornagyot, a Bajtársi
Egyesületek Országos Szövetségének elnökét és
Péter László nyá. ezredest a Honvéd Nyugdíjas
Klubok Országos Szövetségének (HOKOSZ) elnökét.

Ezt követően Nagy Gyula nyá. ezredes, az MH
Budapesti Nyugállományúak Klubja elnöke, tartotta
meg ünnepi beszédét.
Nagy Gyula ezredes emlékeztetett az alapítók
szándékára a nyugállományú tisztek közösségének
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megteremtésére, amely azóta is él és a tagozatokban havi rendszerességgel működik. Büszkén sorolta fel az évenként megtartott közösségi eseményeket, mint a Fenyőünnep, Nőnap, Nyugdíjas bál, a
Katonafestők vagy a Kertbarátok kiállítása és nem
utolsósorban a vetélkedők megszervezése. Utalt arra, hogy a hagyományok őrzését a bemutatott tablókon kívül, most a Rákóczista tagozat nagyobb szabású kiállított egysége is szemlélteti, amelyet korábbi iskolájuknak és II. Rákóczi Ferenc, a vezérlő
nagyfejedelem születésének 340. évfordulójának
tiszteletére készítettek. Szólt arról a sok önkéntes
munkáról, amelyet a tagság a Bizottságokban és a
tagozatokban végez.
A köszöntő beszéd után Szabó József ezredes olvasta fel Dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd
Vezérkar főnökének a levelét, aki köszöntötte és
méltatta a Klub tagságát a haza és a honvédelem
ügye iránti hűségükért.
Dr. Papp Ferenc ezredes átadta Nagy Gyula nyá.
ezredes számára Simicskó István Honvédelmi miniszter által adományozott Honvédelemért Kitüntető
Cím I. fokozata kitüntetést, majd Vanyur Tibor ezredes köszöntötte az ünnepség résztvevőit, végül Péter László nyá. ezredes a HOKOSZ emléklapját
nyújtotta át a Klub
elnökének.
A köszöntők után
az emléktábla avatására került sor.
Szabó Béla a klub
titkára felkérte a
vendégeket és a
tagozatok elnökeit,
hogy fáradjanak ki
a kertbe az avatáshoz, amelyet az
utolsó még élő
alapító tag, Tamás
István
tartalékos
mérnök őrnagy, a
Humán tagozat elnöke leplezett le.
Az emléktábla felirata „Ezt a fát ültette az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja megalakulásának 50. évfordulóján.
Budapest, 2011. április 6.”
Az avatás után az Ügyvezetés meghívta a vendégeket a fogadásra és a kiállítás megtekintésére.
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Emlékeim Nyugdíjas Klubunk történetéből
Bízom abban, hogy visszaemlékezéseimben leírt
körülmények, események, adatok sok klubtagunk részére csak részben vagy egyáltalán nem ismertek.
Visszaemlékezésemet,
mint a Nyugállományú
Tisztek és Tiszthelyettesek Klubjának – ma
BPNY Klub néven működő – egyik alapító tagja teszem közzé. Először
érdemes szót ejteni a
klub megalakulása előtti
„helyzetéről, a megalakulás helyéről és a további
változásokról. A Klub
megalakulásának,
helyének történelmi „előélete” 1898-tól 1945 októberéig számítható. Ebben
az időszakban az Osztrák-Magyar Monarchia majd az
I. világháború után a Horthy idők hadseregének tisztjei
használták tiszti kaszinóként Budapesten az. V. ker.
Váci utcai gyönyörű szép épületet. Ezt követően
1945-től 1948. októberig a Szovjet Hadsereg tiszti kaszinója lett. 1948-ban, amikor a szovjetek átadták az
épületet a Honvédelmi Minisztérium számára az épület neve először a Honvédség Háza lett,majd 19521960 között már mint a Magyar Néphadsereg Központi Klubja néven működött, zártkörű intézményként,
mert polgári dolgozók nem látogathatták, a belépés
pedig szigorúan szabályozott volt.
A Honvédség Házához tartozott még a Zichy utca
és a Stefánia út közötti területen lévő 1885-ben épült
Park Klub, mint a „Ház” nyári helyisége a Honvédelmi
minisztérium kezelésében. (Az építtető báró Atzél Béla földbirtokos, az országos kaszinó igazgatója volt.)
Az 1952-es évtől – biztosan sokan nem tudják – 16
híres sportoló tartozott – tiszti rangban – a Központi
Klub állományába. Ők az illetményüket is a Központi
Klubtól kapták. Köztük volt Kárpáti Rudolf kardvívó, és
a labdarúgók közül Puskás Ferenc, Bozsik József,
Kocsis Sándor, Grosics Gyula és Lóránt Gyula.
Folytatva a Klubnak otthont adó helyszín történetét,
vissza kell térnem egy nevezetes eseményre. A Váci
utcai Tiszti Házban 1961 márciusában egy műsoros
jutalom-előadás volt, amelyen a „Ház” akkori parancsnoka Szász Domonkos alezredes felvetette egy
Tiszti Nyugdíjas Klub létrehozásának szükségességét. A Klub megalakítása kapcsán beszélt annak létrehozásának társadalmi szükségességéről, a működésének lehetőségeiről, feltételeiről és céljáról. Szász
Domonkos alezredes akkor felkérte a jelenlévőket,
akik akkor – zömében tisztek, tiszthelyettesek voltak –
hogy aki tagja kívánna lenni a megalakítandó Klubnak
az vegyen részt az 1961 áprilisában tartandó alakuló
gyűlésen.
A megalakult Klub kitűzött célja volt a nyugdíjas tisztek, tiszthelyettesek társadalmi összefogása, a Néphadsereghez való tartozás fenntartása, kulturált körülmények közötti szórakozásának megszervezése és
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különböző más szabadidőd elfoglaltságok végzésére
lehetőségek biztosítása. 1961-ben a Klub szervezeti
felépítésére, működésére a klubtagságra vonatkozó
előírások nem voltak konkrétan meghatározva, ehhez
példa nem volt, mivel a mi klubunk alakult meg elsőnek a Honvédség keretein belül. Ilyen körülmények
között jelentkeztem klubtagnak a kitűzött célok elérésének segítésére – az MHSZ szervezetekben dolgozó
tisztek útján, mivel az MHSZ-nél egyike voltam a Tartalékos Tisztek Utóképzési Bizottság (TUB) vezetőinek és kapcsolatom volt az MHSZ-t irányító egykori
hivatásos tisztjeinek egy részével. Klubtaggá való jelentkezésemet a megválasztott ideiglenes vezetőség
elfogadta.
Jelenlegi épületünk, „otthonunk” építése 1974 októberében kezdődött és 1978 decemberéig tartott.
Klubunk megalakulás kori vezetése és tagsága a következő volt:
- 10 tagú ideiglenes vezetőség, ezt 3 hónap múlva 1961. augusztus 2-án (75 klubtag részvételével) egy 7 tagú vezetőség vette át,
- a klubtagság létszáma 85 fő volt – az 1986-ban
kiadott klubtörténeti felsorolás szerint – ebből 3
fő tábornok, 54 főtiszt, a többi tiszt, tiszthelyettes. A klub megalakulásakor női klubtagunk
nem volt. Megjegyzés: 1960. előtt a „Házban”
tevékenykedett a Katonafeleségek Tanácsa,
amely később Katonafeleségek Klubja néven
működött. Feltételezhető, hogy ez lett klubunk
fejlődése során a jelenlegi Nőtagozat „magva”.
Klubunk megalakulása után létrehoztunk egy „öszszekötői” csoportot. Feladata volt a Néphadsereghez
való közvetlen kapcsolat fenntartása. E csoport tagjait
(kb. 20 fő) részben a klubtagok – köztük én is – részben pedig más honvédelmi szervezetekből, egységekből „delegáltak” voltak. Ezek havonkénti tájékoztatását a „Ház” parancsnoka vagy helyettese végezte.
A Klub rendezvényeit akkor még Váci utcai épületegyüttesben tartottuk egészen az új épület átadásáig.
A rendezvényeken való részvételt – az épületbe való
bejutáshoz – klubtagsági igazolványunk biztosította,
(egy fő vendég bevitelével). Tagsági díjat akkor még
nem fizettünk. A Nyugdíjas Klubunkban végzett tevékenységemről és azok elismeréséről is szólnom illik,
emlékeim felidézésével. Klubunk életében folyamatosan – már 55 éve – részt vállaltam különböző intenzitással, részvétellel. A kezdeti összekötői tevékenység
befejezése után – ez főleg a különböző rendezvényeken való részvételre terjedt ki – 1990-es évek végétől
a Humán tagozatnál vezetőségi majd tagozat-elnöki
feladatot végeztem. Az eltelt 55 évi tagságom alatt
többször részesítettek elismerő kitüntetéssel: 25. és
50. évfordulóra emléklap, örökös tiszteletbeli tagság,
különböző anyagi és tárgyi jutalmak, Honvédelemért
Kitüntető Cím. Külön elismerésnek tekintem azokat a
szeretetteljes megnyilvánulásokat, amelyeket a klubvezetés, a Humán tagozat és más tagozatok tagjai részéről kapok.
Szívből kívánom, hogy klubtársaim a Klub aktív
eredményes munkáját a továbbiakban is erőben és
egészségben, lelkesedéssel segítse.
Tamás István t. mérnök őrnagy, alapító tag
2016. szeptember - október
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A Budapesti Nyugállományúak Klubja 2016-os
vetélkedője
A II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola volt
hallgatóit tömörítő Rákóczista tagozat szervezte
meg 2016-ban a Budapesti Nyugállományúak Klubja
vetélkedőjét, amelyet a Tagozat 10 éves évfordulója
alkalmából és II. Rákóczi Ferenc, a vezérlő nagyfejedelem születésének 340. évfordulója méltó megünneplése céljából szerveztek.
A Klub 2016. június 9-én a vetélkedőjére jelentkezett kilenc tagozat négyfős csapatait a Pódium bárban ünnepélyes körülmények várták.
A háromtagú zsűrit Jobbágy Zoltán
nyá. ezredes, Hárai
Tibor a Rákóczista
tagozat elnöke és
Mezei
Andrea
könyvtáros alkotta.
A kilencfordulós vetélkedőt Nagy Gyula nyá. ezredes, a
Klub elnöke igazán
rutinosan,
nagy
nyugalommal és jó kedéllyel vezette. Az egyes fordulók feleleteit a zsűri azonnal értékelte, és a szerzett pontokat a Klub titkára Szabó Béla nyá. mérnök
alezredes – idén először használva – azonnal számítógépre is vitt. A jó előkészítésnek köszönhetően
a csapatok és a vendégek folyamatosan követhették
nyomon a verseny állását a nagy kivetítőn.

A
második
helyezést
a
Műszaki tagozat csapata –
Dr. Tompa János nyá.ddtbk.,
Gáspár József
nyá.ezds.,
Gyöngyösi Ferenc nyá.alez.
és
Kovács
András nyá.alez. – érte el.
A harmadik helyezést a Tüzér
tagozat csapata
– Tóth Gábor
nyá.ezds., Pintye
János nyá.ezds.,
Bartók
Sándor
nyá.alez.
és
Molnár
István
nyá.őrgy. szerezte meg.
A nyertes csapatok minden tagja könyvjutalomban
részesült.
A végeredmény a következő volt:

A vetélkedő oldott és jó hangulatban zajlott, amelyet tovább színesített a Rákóczista tagozat által
meghívott vendég, aki az egyes fordulók között tárogatón játszott a kuruc időket idéző dalokat. Váratlan meglepetésként hatott, hogy ezeket a dalokat –
az egyes fordulók kérdéseihez csatolva – fel is kellett volna ismerni, ami nyilván nem volt könnyű, és a
csapatok számára nem is sikerült.
A kiváló szervezés eredményeként a vetélkedő lezárása után gyakorlatilag tíz percen belül sor kerülhetett az eredményhirdetésre is.
Az első helyezést a Nőtagozat – Serfőző Gyuláné, Csoma Jánosné, Hunyadi Sándorné és Kovács
Lászlóné – érte el, amelyet a csapat és a Nőtagozat
vendégei nagy ovációval üdvözöltek.
18. évfolyam, 4. szám

Jövőre még több tagozat jelentkezését várjuk az
immár hagyományosan megrendezendő vetélkedőre.
Ügyvezetés
2016. szeptember - október
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A HÁTORSZÁGI TAGOZAT MÚLTJA ÉS JELENE
Tagozatunk életéről szóló megemlékezésemet, egy
régi idők slágerének felidézésével kezdem, mely így
hangzott: ’’Nem rég múltam 20 éves a szívem csupa
remény….’’. Mintegy 60 évvel ezelőtt, az 1955-ös
évek táján, sokat táncoltunk e kedvenc dalunkra a
Váci utcai, régi Tiszti Házban. Mi, az akkori fiatalok
most 80 év fölött járunk, tagozatunk viszont, csak
most múlt 20 éves. 20 év viszont egy nyugdíjas katonai szervezet életében sok történéssel jár, 20 év
alatt sok szép emlék, ezzel együtt sok változás történik, amelyekre érdemes visszapillantanunk.
Hogy ezeket az emlékeket, változásokat felidézhessük, vissza kell tekintenünk tagozatunk megalakulásának évére, azaz l995-re. A Klubnak ekkor már
közel 20 tagozata volt, így mi ekkor a legfiatalabb tagozatként, 72 fővel kezdtük megismerni a klubélet
adta lehetőségeket.
A HM. akkori vezetése ma már szinte elképzelhetetlenül kedvező feltételeket, lehetőségeket biztosított
a nyugdíjas katonákat tömörítő szervezetek részére.
Hogy a tagozat jelenlegi állapotát összehasonlíthassuk a kezdeti időszakkal, néhány statisztikai adatot át
kell tekinteni.
Tagságunk korszerinti megoszlása
1995-96
2016
50-60 év közötti
9 fő
61-65 év közötti
23 fő
60-70 közötti
23 fő
66-70 év közötti
30 fő
70-75 közötti
25 fő
70 év fölötti
9 fő
75-80 közötti
15 fő
80 éves
1 fő
80-85 közötti
9 fő
80-85 év közötti
85 feletti
7 fő
Az egyetlen fő 80 éves tagunk akkor Dr. Balkányi
Joachim volt. Napjainkban már 16 fő van közöttünk,
akik igen szép kort megéltek.
A tagság nemek szerinti megoszlása: kezdetben
csak férfiakból állt a tagozat, s csak néhány év multán léptek be a családtagok, illetve jelentek meg a katonanők. Jelenleg ez az arány kb 50-50 %-os.

Persze ez nem ment magától, a vezetőség által
szervezett rendezvények, szinte vonzották a tagságot.

Hihetetlen mértékben járult hozzá tagozatunk hírnevének ugrásszerű növekedéséhez, a HM akkori
vezetése által biztosított igen kedvező, több lehetőség:
- a budai Pagony Klub rendelkezésünkre bocsátása,
- a Honvéd Együttes rendszeres műsorai számunkra, többek között Szalai Tóni cigányprímás
és zenekara, illetve Kovács Edina kitűnő színésznő. énekesnő szereplései,
- térítésmentesen kaptuk kirándulásainkhoz autóbuszokat,
- a honvéd üdülők igénybevételének kedvezményessége és számtalan más lehetőségek.
A tagozat történetéről készült könyvünk, hűen rögzíti korábbi éveink kedves emlékeit. Néhány idézet e
könyvből:
- ’’Megalakulásunk sikeressége azon múlott, hogy
a vezetőség milyen programokkal és mennyire tudta
felkelteni a tagság érdeklődését, aktivitását.
A nyitó rendezvényünk a tagozat bál 1996. jan. 26án az akkor még működő Pagony Klubban volt, vacsorával, műsorral, zenével egybekötve. A műsort a
Honvéd Együttes, a zenét a helyőrség zenekara, az
ízletes vacsorát a 32. őrezred szakácsai készítették.
Mindezek kellemes itókákkal, valamint a régi bajtársakkal, munkatársakkal, családi beszélgetésekkel kiegészülve, maradandó élményt nyújtottak a résztvevőknek.’’

Az évezred fordulóig a tagozat létszáma évenként
10-12 fővel gyarapodott, így 2002 végén már 132 fő
volt a létszámunk.
18. évfolyam, 4. szám
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Egy másik idézet a történetünket rögzítő könyvből:
’’A Honvéd Együttes fennállásának 50. évfordulóját
1990-ben ünnepelte, s e jubileumi évforduló alkalmából olyan fergeteges műsorokat adtak a budapesti
aktív és nyugállományú katonáknak, ami szintén egy
életre való élményt jelentett. Egy rendezvény a Stefánia színháztermében, egy a Vigadóban, a harmadik
pedig az Erkel Színházban volt. Természetesen ezek
mellett még sok más zenés, vidám műsor is szerepelt
programjainkban, többek között az évadnyitó bálunk,
melyet Hátországi Dáridó címmel, SZERESSÜK
EGYMÁST GYEREKEK mottóval szerveztünk és bonyolítottunk le. E rendezvényünkön is fellépett a
Honvéd Együttes, ami hozzájárulhatott ahhoz, hogy
tagozatunk csaknem teljes létszámmal, azaz 80 fővel
táncolt, mulatott.’’
A fentieken kívül feltétlen említést érdemelnek a tagozaton belül, a tagság között kialakult kapcsolatok,
mint például az úgynevezett kiscsoportok. Jellemző
volt ez akkoriban, egyet meg is említenék, a Surányi
Péter és élettársa köré csoportosult kollégák - Borhi
Károly és neje, Gréti, Klári, a Henzsely házaspár és
persze jó magam is tagja voltam a kiscsoportnak.
Közösen ünnepeltük a születésnapokat, névnapokat.
Kedvenc helyünk volt a Trófea étterem.
Szintén példaként említhető a Kállai Katika és Kende Rózsika között kötődött kapcsolat, akik korábban
egyáltalán nem ismerték egymást, és mint két testvér, olyan meghitt kapcsolatba kerültek egymással.
Az előzőekben természetesen elsősorban Tagozatunk múltja került elemzésre, ezek után tekintsük át a
Tagozat életének jelenlegi helyzetét és mindjárt a létszámviszonyokat. A 79 fő létszámunk egy bizonyos
stabilitást mutat, igaz volt már 132 fő is, viszont megalakulásunkkor csak 72 fő volt. Ez, ennyi idő elteltével pozitívnak értékelhető.
A havi tagozat gyűléseken átlagosan 40-60 fő vesz
részt, ami szintén nem ad okot elégedetlenségre.
Ami erősen negatívan ható tényező, az a működés
feltételeinek, illetve lehetőségeinknek a nagy volumenű visszaesése a múlthoz viszonyítva. Ahogy a
különböző kormányváltások, a társadalmi élet valamennyi területét erősen befolyásolják, tagozatunk működési feltételeire is komoly hatást gyakoroltak. Támogatásban a jelenlegi HM vezetés részéről szinte
egyáltalán nem részesülünk. A saját erőből szervezett kirándulásokat is csak saját pénzünkből, Volán
buszokkal, vagy vasúton tehetjük meg, így érthető,
hogy a korábbi időszakban szervezett kirándulások
létszámához viszonyítva jelentékeny visszaesés tapasztalható. Addig, amíg a korábbi években 40-50,
sőt 80 fő is részt vett egy-egy kiránduláson, vagy
üdülésen, ma esetleg csak 15-25 jelentkezik egy-egy
ilyen programra. Persze az utazási költségeken kívül,
a különböző belépési díjakat is a résztvevőknek kell
fizetni.
A HM vezetés támogatásának teljes hiánya ide vezetett.
Ilyen mostoha körülmények között a jelenlegi vezetőség,- élén Henzsely István nyá. ezredessel,- minden elismerést megérdemel. Ilyen mostoha feltételek
mellett is teljes erőbedobással szervezik, végzik a ta-
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gozati munkát, a tagság igényeinek, legalább minimális mértékű kielégítésére törekedve.
Nagyban segítik munkánkat a Klub utóbbi években
megválasztott elnöke - Nagy Gyula nyá. ezredes úr
és Szabó Béla nyá. alezredes úr, titkár, - akiknek ezúton mondunk köszönetet és kívánunk munkájukban
az eddigiekhez hasonló sikereket.

Horváth Attila
Hátországi tagozat
A HOKOSZ éves beszámoló küldöttgyűlése
2016. május 9-én tartotta a HOKOSZ az éves
beszámoló küldöttgyűlését a Törvényszék 2016.
február 15-i hatállyal elfogadott alapszabálya
szellemiségében.
A küldöttgyűlést megtisztelte jelenlétével Magyar
Sándor szakreferens a Társadalmi Kapcsolatok
Hivatal, Szabó József ezredes humánszolgálati
osztályvezető a HVK Személyzeti Csoportfőnökség,
Vanyur Tibor ezredes parancsnok az MH
Hadkiegészítő
és
Központi
Nyilvántartó
Parancsnokság, Hazuga Károly nyá. altábornagy
elnök, a HOKOSZ képviseletében.
Napirend előtt kért szót Péter László nyá. ezredes
a HOKOSZ elnöke, aki korábbi – 2015-ös írásos kijelentését
megismételve,
kérte
elnöki
feladatkörének ellátása alóli felmentését.
Az elnökség kiadott írásos beszámolójának szóbeli
kiegészítését, a 2016-os terveket Nagy Gyula nyá.
ezredes, ügyvezető elnök, a Felügyelő Bizottságét
Kovács Imre nyá. dandártábornok, a bizottság elnöke
terjesztette elő.
A
kialakult
hozzászólásokban
Békéscsaba,
Nagyatád, Dunaújváros, Puskás Tivadar Híradó
Bajtársi Egyesület, Keszthely, Ercsi küldöttei
tagszervezeteik munkájáról, a nehézségekről –
korosodás, elhelyezési problémák, a tisztségviseletet
nem vállalás, a támogatás kérdései, a növekvő
bürokrácia, az informatikai átállás hardver és szoftver
költségei, technikai berendezések, a bázis/anya
alakulatokkal való kapcsolattartás, stb. – adtak
hiteles tájékoztatást.
A jelen lévő szervezetek képviselői nagyra
értékelték a HOKOSZ tagszervezeteinek munkáját,
az őket érintő kérdésekre kielégítő tájékoztatást
adtak, további együttműködésükről biztosították a
Szövetséget.
Az előterjesztett anyagokat a küldöttgyűlés a
kiegészítésekkel tartózkodás, ellenszavazat nélkül,
egyhangúlag elfogadta
Előterjesztésre és elfogadásra került a Felügyelő
Bizottság Ügyrendje, valamint a HOKOSZ 2016. évi
szervezeti tagdíjának meghatározása.
Ezt követően elismerések átadására került sor, 16
fő festmény, 1 fő könyvjutalomban részesült.
A küldöttgyűlést követő ebéden a tagszervezetek
képviselői baráti, tájékozódó, egymást érintő
kérdéseket beszéltek meg.
Ügyvezetés
2016. szeptember - október
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A kenyér, a halhatatlan élet.
Vajon hányfelé hangzik el napjainkban is az egész
világon a könyörgés: „Mindennapi kenyerünket add
meg nekünk ma” – és mégis hány helyen hiányzik a
mindennapi kenyér!
Nagyon sok szeméttárolóban lapulnak manapság
a száraz kenyérdarabok és sokan vannak – hajléktalanok, lecsúszott, munkanélküli személyek – akik
boldogan elfogyasztanák, hiszen már erre sem telik
nekik. A pesti utcákat járva láthatunk „guberáló” férfiakat és nőket is, akik valamiféle étel után kutatnak
a szeméttárolókban, kukákban!
Minden évben a vetést követi az aratás, a búzából
kenyér, a kenyérből élet lesz. Sok költőnket ihlette
meg a folyamat, nézzünk rá néhány példát:
Illyés Gyula: Örökös hála című versében így írt:
A napfény, a tavasz, a nyár
beköltözött a búzába;
öltözik át a munka már
szabadságba, boldogulásba!
Forognak a hű évszakok,
bért, hozamot pontosan hoznak;
ahogy az aratás nagyobb
úgy emberiesül a holnap;
ember kezében úgy forog
nagy kormánykereke a sorsnak.
Csokonai Vitéz Mihály: Az aratás című költeményében az élet iránti reménységet és az alázatos
hálaadást ötvözte egy kaszáját köszörülő béres
alakját felidézve:
„Áldja nevét százszor a jó Teremtőnek,
Hogy földjében aranya színű fejek nőnek,
De addig is, míg tart szíve áldozatja,
A búza markokat sűrűn forgatja.”
Tudjuk, manapság már kombájnokkal aratnak, de
a lényeg nem változik: az aratás után az asztalra kerülő kenyér a beteljesedés és az újjászületés jelképe. Sík Sándor: Mindennapi kenyér c. versében így
ír erről:
„Az álmom néha kemény, keserű,
Kérges, barna, mint sokszor a kenyér,
De benne van az újrakezdés magja,
De benne van a harchoz új erő
De benne van az élet.”
Manapság sokféle kenyér kapható az üzletekben,
fehér, barna, félbarna, kukoricás, rozsból készült, talán még fekete, sötét színű is. Legyen bármilyen, az
íze mindegyiknek nagyszerűvé válik, ha édesanyánk
teszi az asztalra. Tudjuk ezt
Petőfi Sándor: Fekete kenyér című verséből:
„Miért aggódol, lelkem jó anyám,
Hogy kenyeretek barna, emiatt?
Hisz meglehet: ha nincs idehaza,
Tán fehérebb kenyérrel él fiad.
De semmi az! csak add elém, anyám,
Bármilyen barna is az a kenyér.
Itthon sokkal jobb ízű énnékem
A fekete, mint máshol a fehér.”
A kenyér már a Bibliában is jelen volt és van is,
gondoljunk a kenyérszaporítás csodájára, s arra,
18. évfolyam, 4. szám

amikor az Úr elküldte angyalát, hozna valami becseset, ami az égben nincs. Az angyal elrepült s végül,
hiábavaló keresés után a Tisza táján lelte meg a
kincset:
„Örömsikollyal érkezett harmadnapon az égbe;
Búzakalászt és szőlőfürtöt tett az Úr elébe.”
Kosztolányi Dezső: Boldog, szomorú dal c. versében elmondja; mindene megvan, ami az egyensúlyos életvitelhez neki szükséges: „Van már kenyerem, borom is van”, de arra is figyelmeztet, hogy a
földi kenyér mellett égire is szüksége van:
„Mert nincs meg a kincs, kire vártam,
a kincs, amiért porig égtem.
Itthon vagyok, itt e világban,
S már nem vagyok otthon az égben.”
Égi és földi kenyér, a keresztény embernek mindkettőre szüksége van.
Kedves Klubtagok! Becsüljük meg a kenyeret, neveljük erre családtagjainkat, de főleg az unokákat.
Nálunk ne legyen kukába, szemétbe dobandó kenyér soha!
Jobbágy Zoltán nyá, ezredes
F-I. tagozat

Igazi repülős kirándulás volt!
Az ember sok évezredes álma volt, hogy a madarakhoz hasonlóan felemelkedjen a magasba és fentről nézhesse a tájat. Átrepülhessen olyan terepakadályok, szakadékok, folyók, tavak felett, amelyeket
még a mai korszerű kétéltű járművekkel sem egyszerű leküzdeni. Leonardo da Vinci is a madarak repülését tanulmányozva készítette el a gravitáció legyőzéséhez alkalmasnak remélt repülő szerkezetek
tervrajzait, de egyik kísérleti példánya sem vált be.
Ezt a nagy álmot először a francia Montgolfier
Étiennek sikerült valóra váltania 1783. október 15én, amikor a fivérével kifejlesztett hőlégballonnal tanúk előtt magasba emelkedett. Bár nagy sikere volt
levegőbe emelkedés ezen módjának, a hőlégballonok irányítási, terhelhetőségi lehetőségei ma is korlátozottak. Igaz, aki egyszer kipróbálja, annak felejthetetlen élményt jelent!
Több mint száz év elteltével Ottó Lilienthal hoszszas és alapos aerodinamikai elméleti felkészülés
mellett, öccse segítségével megépített számos kísérleti repülő eszközt. Ezek kipróbálása, továbbfejlesztése eredményeként 1891-ben Potsdam közelében széllel szemben nekifutva textilszövetből és fűzfavesszőből siklógépével sikeresen elemelkedett a
földtől.
Mindössze 125 év telt el a vitorlázórepülés atyjának még dombtetőről, nekifutással indult siklórepülése óta. A ma élő embereknek azonban már fel
sem kapják a fejüket, ha a hírekben bemondják: ismét elhagyta a Földet egy űrhajó, hogy személyzete
leváltsa a bolygónk körül keringő valamelyik űrállomás személyzetét. Arra pedig legfeljebb a sportrepülők figyelnek oda, ha valaki 900-1000 kilométert
tesz meg vitorlázógéppel egy felszállásból – Magyarországon! Ahol nem igazán kedvez az időjárás
ennek a sportágnak.
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A jubileumi évfordulóra, valamint arra gondolva,
számomra is közeleg az idő, amikor be kell látnom, repülés nélkül is lehet élni (bár nem lesz
könnyű, ha felnézek a derült égre), javasoltam a
Repülő és Légvédelmi Tagozat vezetőségének
egy kirándulást a dunaújvárosi sportrepülőtér légterébe. Elnökünk, dr. Keszthelyi Gyula nyugállományú mérnök dandártábornok és a vezetőség
tagjai is támogatták ezt a rendhagyó lehetőséget,
ami a 2016. évi Programfüzetünkbe is bekerült.
Természetesen lehetőséget adtunk arra is, hogy a
Klub többi tagozatának tagjai szintén részt vegyenek az egynapos programunkon.
Az áprilisi időjárás azonban nem támogatta a
megvalósítást. Kétszer is le kellett mondani a viharos szél és rohanó esőfelhők miatt a sokak által
várt programot. Ennek ellenére mégis szerencsések voltak, akiket különböző okokból nem tudtam
értesíteni a „műsor változásáról”. Mindkét esetben
akadtak olyan oktató társaim, akik készen álltak,
hogy az átmeneti szélgyengülést kihasználva csináljanak néhány kört a legelszántabb növendékeikkel. Így a rám hivatkozó alkalmi vendégeket nagyon barátságosan fogadták és beültették a Góbéba. Ők pedig utána mindig boldogan számoltak
be nekem a ritka élményről (többségük most repült először).
Aztán végre számunkra is eljött a „Győzelem
napja”, azaz május 8-a (71 éve a németek ezen a
napon írták alá először a fegyverletételt). Derült
égbolt, enyhe szellő, kellemes meleg és Rácz
László nyugállományú ezredes, a Dunaferr Repülő Klub gondnoka, egykori katonai helikopter pilóta
várta az elsőként érkező vendégeket.

Amíg a repülőklub kollektívája berendezte a
startot, előkészítették gépeiket a repülésre, a Repülő és Légvédelmi Tagozat csapata is teljessé
vált. Először a vasoszlopon elhelyezett MiG-15-ös
(Szepesi József nyugállományú dandártábornok,
tagozatunk közelmúltban elhunyt tagja, a Dunaferr
RK
egykori
pilótájaként
emeltette)
előtti
emlékműhöz mentünk. Megemlékeztünk a repülőbalesetekben elhunyt pilótákról, majd virágokat
helyeztünk el márványba vésett neveik alatt. A légi balesetekben elhunyt ejtőernyősök (repülőtér
másik végén lévő) kopjafájához szintén elvittük a
megemlékezés virágait.
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A repülőklub tagjai most is nagyon barátságosan fogadták a hadsereg egykori katonáit, volt
polgári dolgozóit és családtagjaikat. Azonnal rendelkezésemre bocsátották az egyetlen üzemképes kétüléses vitorlázó-repülőgépüket, és megkezdtük a felszállásokat. Mindenkinek jutott legalább egy iskolakör, sőt lehetőség volt arra is,
hogy aki akart kétszer is magasba emelkedjen.
Mint mindig, most is az volt a célom, hogy a vitorlázórepülés szépségét mutassam meg, nem pedig
azt, hogy én mennyire jobban bírom, mint az utasom. Egyébként senki sem kérte, hogy tegyem izgalmassá ezeket a perceket. A legfiatalabb „légi
kiránduló” hat, a legidősebb nyolcvan éves volt.

Sajnos egyedül az elnökünk, dr. Keszthelyi Gyula nyá. mérnök dandártábornok nem részesülhetett a motor nélküli repülés csodálatos élményében, mivel a német eredetű Bergfalke (magyarul
„hegyi sólyom”) ülései nem a daliás termetű pilótákhoz lettek tervezve. Így kárpótlásként a Cesna
182-es motoros géppel repült három kört, miközben Páli Zoltán pilóta vitorlázógépeket vontatott
termikre. A következő héten a 190 centiméter
magas pilótákra, utasokra is gondoló Rubik Ernő
által tervezett Góbé ismét üzemképes lett, így
nincs akadálya, hogy megtapasztalja a motor nélküli suhanás élményét.
Megjegyzem: számomra mindig nagyszerű érzés, ha a repülés szépségét megoszthatom másokkal.
Büki Péter nyá. alezredes
gyémántkoszorús vitorlázórepülő, oktató

2016. szeptember - október

BUDAPESTI OBSITOS - 8

Kertbarátok barangolása Palócföldön
Tagozatunk, a hagyományoknak megfelelően, az
egynapos tanulmányutak mellett minden évben szervez egy tartalmas, szakmai, művelődési és gondtalan kikapcsolódást biztosító háromnapos tanulmányi
kirándulást is. Ennek mostani célpontja Nógrád megye részünkre kissé rejtélyes keleti része. A kiválasztást az is motiválta, hogy sikerült Bujákon a tagozat
részére egy hétvégére szállást és ellátást biztosítani.
Ez természetesen behatárolta „akciórádiuszunkat” is:
az üdülő földrajzi környezetében kerestünk és találtunk is olyan helyeket, amelyek céljainknak megfeleltek. Nem szerettünk volna az autóbuszon üldögélve
elfecsérelni időnket az élményszerző látnivalók helyett. A szóban forgó vidék bővelkedik természeti
szépségekben, vadregényes várromokban, történelmi eseményekben, gazdag népművészeti hagyományokban és a kertbarátokat érdeklő szakmai lehetőségekben.
Természetesen a Stefánia Palota elől indultunk egy
szép, esőmentes áprilisi hétvégén, olyan korán, hogy
nyolc óra körül már első „állomásunkon”, a Tar község határában levő Kőrösi Csoma Emlék-park és
Stupa parkolójában voltunk. Itt nincs idegenvezetés,
és szabadon lehet kószálni, elmélkedni a buddhista
tanokon. A Stupában az óramutató járásával egyezően körbe lehetett menni, és valami jót kívánni. Úgy
látszik tagjaink közül sokan azt kívánták, hogy a kirándulás jól sikerüljön,és kijelenthető, így is lett. Sajnos a Teaház még zárva volt. Indultunk is tovább a
Szlovákiában levő Fülek városka központjában levő

hajdani végvár ostromára. Kicsit késtünk, emiatt egy
másik csapat már rabságba ejtette az idegenvezetőt,
de ezáltal szabadon lehetett kószálni a bástyákon és
gyönyörködni a vár ormáról a szép kilátásban .A
vármúzeum gazdagon illusztrálja a vár történetét,
szerepét. Délben levonultunk a várból a közeli
Bebek Étterembe, ahol a tájra jellemző fogásokat tartalmazó közös ebéd volt, finom sörökkel. Rövidke városnézés után indultunk vissza és
délután már a Salgótarjánban levő
Bányászmúzeum
aknájában, 30 méter
mélységben
ismerkedtünk
a
bányászélettel.
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Sokan mondták, hogy minden tisztelet a bányászoknak, de ők semmi pénzért nem választanák ezt a
mesterséget. A múzeum kertjében van egy bányavasakból készített művészi, négy méter magas kereszt,
melynek alkotója Kardics István ny. geológus, tiszteletbeli kertbarát,aki velünk utazott és a buszon értékes tájékoztatást tartott a szénmezők kialakulásáról,
a helyi szénbányászat történetéről. Mindezek után
még a bátonyterenyei, 1801-ben épült két hagymakupolás, fazsindelyes, bájos Gyürky-Solymossykastély következett, benne a Kossuth-díjas fafaragó
szobrászművész, id. Szabó István alkotásaival. Igazi
szakmai csemege volt a kastély körül elterülő hatalmas ősfás, botanikai ritkaságokban bővelkedő, szépen karbantartott arborétum.
E dús napi program után pontosan érkeztünk az
üdülőbe. Útközben, újfent elhaladva Tar mellett, kiselőadás hangzott el a település középkori földesura,
Tar Lőrinc 1311-ben Írországban tett zarándokútjáról,
ahol alászállt a Purgatóriumba. Onnan épségben és
nagy vidáman tért vissza. Négy látomását és kalandjait lediktálta az ír király írnokának és ez az okmány
jelenleg is a British Múzeum becses kincse.

Másnap délelőtt a világörökségi Hollókő következett. Itt mindenki saját kedve, igénye, lábainak állapota szerint válogathatott a látnivalók közül, lényeg,
hogy az üdülőbe való visszainduláskor mindenki a
buszon legyen. Szerencsénk volt abban, hogy aznap
hollókői ünnepségek kezdődtek kirakodó vásárral,
népviselettel, zenével, tánccal,a lacikonyhákban
csupa finomságokkal,díjnyertes borokkal. Azért az
ebéd is jólesett az üdülőben, utána pedig mentünk
Gyöngyöspatára, ahol a középkori gótikus templomban várt a helyi egyházi alkalmazott, aki bemutatta a
templomot és a tájházat
Maga a templom is egy egyedi, figyelmet megragadó, sok évszázadot átvészelt műemlék, de a belsejében van az igazi érték: egy, a 17. sz.-ban lengyel fafaragó művészek által készített, Európa-hírű u.n.
Jesse-oltár. Az oltár Jézus családfáját mutatja be a
Biblia szerint, ahol Jesse, Dávid király apja a kiindulópont. Van ugyan néhány ilyen oltár a nagyvilágban,
de ilyen nagyságban és művészi kivitelben máshol
nem látható.
2016. szeptember - október
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A templom
másik ékessége
a
Nekcsei Biblia, igaz hogy
csak a másolata.
Az
eredetit
a
Washingtoni
Kongresszusi Könyvtárban őrzik hét
lakat
alatt.
Ezt a Bibliát
a falu volt hűbérura, Nekcsei Demeter, Károly Róbert
király kincstárnoka készíttette, állítólag bolognai kódexíró mesterekkel. Nekcseinek nagy szerepe volt
az aranyforint megteremtésében is.
A templom után a tájház következett, helyi népművészeti emlékekkel, és máris sor került egy borkóstolóra a volt káptalani pincében. Ezt egy helyi borász
vásárolta és mentette meg mintegy 25 éve. Jelenleg
lánya, Magdolna - de csak Magdinak szólítható - a tulajdonos és nemcsak üzemelteti a pincét valamint a
kapcsolódó panziót, hanem termeli is több hektáron a
finom mátrai borokat. Magdi azon kívül, hogy kitűnő
üzletasszony, mind elméletben, mind gyakorlatban
igen jól ért a szőlészethez, borászathoz. Ezt a bemutató és borkóstoló során messzemenően tapasztaltuk
is: ritka tájékozottsággal, szakszerűséggel beszélt a
szőlőfajták tulajdonságairól, művelődési módokról, a
borkészítési fortélyokról, a gyakorlatban elkövethető
hibákról. Ebből kifolyólag nemcsak emelkedett hangulatban, hanem tudásban is gyarapodva búcsúztunk
el tőle.
A harmadik napon reggel már készülődtünk hazafelé, de azért még voltak programok! Délelőtt elmentünk Bujákon a Művelődési Házba, Glatz Oszkár
Kossuth-díjas festőművész emlékkiállítására. A művész mintegy negyven éven keresztül Bujákon töltötte nyarait, lefestette a falu jellegzetes karaktereit,
rendszerint palóc népviseletben, ezáltal megörökítve
az itteni viselet egyedi jellegzetességeit is. Modelljei
közül már csak egy él.
Az igazi művészettel való találkozás után egy közeli
falucska, Bér következett. Igaz, a sajátos úthálózat
miatt 25 kilométeres kerülőt kellett tenni. Béren egy
lelkes gyűjtő, jelenleg a falu polgármestere, egy a település határában kihasználatlanul hagyott kúriát berendezett különböző korokból származó bútorokkal,
könyvekkel, muzeális fegyverekkel, szobrokkal, festményekkel,
használati tárgyakkal. Mindezek vezetésével megtekinthetőek, és ha kell,
rendezvényeket
is szervez. A
gyűjtemény legérdekesebb része a mintegy
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1000-1200 darabból álló rádió, tv és gramofon állomány. Kár, hogy nincs szakértő muzeológus által kiállításra éretten rendszerezve, de így is impozáns és
lenyűgöző.
Ebéd után érzékeny búcsút vettünk az üdülőtől,
megköszöntük a kitűnő vendéglátást, és máris Hatvanban voltunk a gyönyörűen felújított Grassalkovitskastélyban, a Halászati- és Vadászati Kiállításon. A
kiállítást a legmodernebb múzeumpedagógia
i elveknek megfelelően rendezték
interaktív
bemutató
helyekkel, gyerekfoglalkoztatókkal.
Igencsak
könnyű volt befogadni, megérteni a látottakat. Ezután már csak egy
program volt hátra, az utolsó magyar mecénás, Hatvani Lajos emlékmúzeuma. E múzeum a
Grassalkovits-kastély volt „Serháza” és a legendás
Hatvani család emlékeinek bemutatása mellett egyik
termében most is készítenek kézműves söröket. A
társaságnak még volt annyi energiája, hogy végighallgassa a sörfőzőmester kiselőadását és bemutatóját a sörkészítésről. Utána pedig igencsak jól esett a
jegyárban bennfoglaltatott finom és optimális hőmérsékletű pohár sör.
Mindezek után már gyerekjáték volt Hatvanból a
Stefániáig az a hatvan kilométer, ami már a búcsúzással és a kirándulás vidám fordulatait idéző nagy
nevetésekkel telt el, és továbbá azzal a biztatással: a
szervezők törjék csak a fejüket a következő hasonlóan tartalmas, élményeket adó kiránduláson.
Kolossváry Miklós nyá. alezredes
Kertbarát Tagozat

A Szociális és kegyeleti bizottság látogatása

2016. május 11-én a szociális- és kegyeleti munkacsoport a hagyomány folytatásaként a Honvédkórház
krónikus osztályán tett látogatást, ahol betekintést
nyerhettünk az osztály dolgozóinak áldozatos, köztiszteletű munkájába, amiért csak köszönet és megbecsülés jár. Köszönjük.
2016. szeptember - október
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Honvéd Kulturális Központ
programajánló

Szeptember
5. hétfő 17.30 óra
Stefánia Irodalmi Kör
Weöres Sándor
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 300 Ft
8. csütörtök 17 óra
Mindenki hadtudománya
Első világháborús évfordulók
Előadó: Dr. Kovács Vilmos ezds.
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
8. csütörtök – 9. péntek
100 éves a Magyar Kertbarát
Mozgalom
MH Bp.-i Nyugállományúak Klubja
Kertbarát Körének termény- és
termékkiállítása
Helyszín: Caffé Galéria
A belépés díjtalan!
9. péntek – 24. szombat
A művészi önkifejezés szabadsága
Első Nemzetközi Akvarellfesztivál
Magyarországon
Helyszín: Stefánia Galéria
A belépés díjtalan!
11. vasárnap 10 óra
Budapesti belvárosi séták
Találkozó a Kálvin téren a Hotel
Mercure Budapest Korona előtt
A túra időtartama 1,5-2 óra
A program ára: 1 500 Ft/fő
Igényjogosultaknak: 1 000 Ft/fő
16. péntek 18 óra
Zenés-táncos vacsoraest
a NAUTILUSSAL
Asztalfogl. és jegy a pénztárban!
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
Igényjogosultak: 800 Ft
19. hétfő 14 óra
Csendül a nóta – Slágervonat
Helyszín: Színházterem
Belépő: 700 Ft
20. kedd 17.30 óra
Biztonságtechnikai előadás
Európa lehetséges válasza a kihívásokra
Ea.: Dr .Isaszegi János ny.vörgy.
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
18. évfolyam, 4. szám

21. szerda 17.30 óra
Zuglói Egészségmegőrző Modell
Egészségklub
Ea.: Kiss Anna és Majoros Nóra
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
21. szerdan18 óra
Stefánia Szalon
Oszvald Marika
Belépő: 500 Ft.
22. csütörtök 11 óra
Stefánia Irodalmi Színház
Süsü a sárkány
A Fogi Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
22. csütörtök 17 óra
Missziós történetek
A Közel-Kelet háborúi és konfliktusai
Ea.: Dr. Kéry György ny. nagykövet
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
22. csütörtök 19 óra
Stefánia Színház
Ez volt, ez van!
A Fregoli Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2 000 Ft
Igényjogosultak: 1 500 Ft
24. szombat 18 óra
Country est - Bulletproof Band
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1 500 Ft
Honvéd belépő: 1 200 Ft
25. vasárnap 10 óra
Stefánia Palota 120+1
Palotalátogatás
Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultak: 800 Ft
25. vasárnap 11 óra
Stefánia Családi Színház
A négy évszak
A Turay Ida Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1 800 Ft
Igényjogosultak: 1 500 Ft
30. péntek – október 13. csütörtök
A Tájkép –festmény és grafikai kiáll.
Helyszín: Caffé Galéria
A belépés díjtalan!

Október
2. vasárnap 10 óra
BUDAPESTI BELVÁROSI SÉTÁK
Találkozó: a Ferenciek tere - Petőfi
Sándor utca sarkán
A program ára: 1500 Ft/fő

Igényjogosultak: 1000 Ft/fő
3. hétfő 17.30
STEFÁNIA IRODALMI KÖR
Vladimír Viszockíj
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 300 Ft
4. kedd 17 óra
KORTÁRS KÉPZŐMŰVÉSZET
TÖRTÉNELMI KÖRNYEZETBŐL
a Magyar Nemzeti Múzeum Vay
Ádám Muzeális Gyűjtemény anyaga
Megnyitó: október 4. 17 óra
Helyszín: Stefánia Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: okt. 20-ig.
8. szombat 14 óra
V. „STEFÁNIA” ORSZÁGOS MAZSORETT FESZTIVÁL
Közreműködik: Magyar Honvédség
Szentendre Helyőrségi Zenekar
Helyszín: Színházterem
Belépő: 900 Ft
Igényjogosultaknak: 700 Ft
8. szombat 19.00 óra
”TE RONGYOS ÉLET, BOLONDOS ÉLET”
Csárdás bál a Stefánia Palotában
a HELIKON BAND zenekarral
Helyszín: Stefánia Palota
Belépő: 13 000 Ft
Igényjogosultak: 11 000 Ft
Magyaros öltözetben érkező párok
részére meglepetés ajándék!
9. vasárnap 10 óra
„STEFÁNIA PALOTA 120+1”
Palotalátogatás
Belépő: 1000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
12. szerda 18.30
MH Központi Zenekar koncertje
Helyszín: színházterem
Belépés díjtalan!
13. csütörtök 11 óra
Stefánia Meseszínház: Óz
A Turay Ida Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
13. csütörtök 18 óra
HELYŐRSÉGI GÁLA
Jövőre veled ugyanitt 1. rész
Vendég belépő: 1500 Ft
Honvéd belépő: térítésmentes
14. péntek 17.30 óra
Lázár Ervin születése 80. évf.
„Gyere haza Mikkamakka ” c. rajz és
meseíró pályázatunk műsoros díjkiosztó ünnepsége a Pódium bárban.
2016. szeptember - október
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15. szombat 18 óra
Szüreti Táncdalfesztivál
Bulletproof módra
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
16. vasárnap 11 óra
A DZSUNGEL KÖNYVE
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1 800 Ft
Igényjogosultaknak: 1500 Ft
13. csütörtök 17 óra
MINDENKI HADTUDOMÁNYA
A kritikus infrastruktúra sebezhetősége és védelme
Ea.: Kovács Ferenc ny. ezds.
Helyszín: Gobelin terem
Belépés díjtalan!
17. hétfő - 30. vasárnap
„Szabadság, itten hordozák véres zászlóidat…” – kiállítás
60 éve tört ki az ’56-os szabadságharc és forradalom
Helyszín: Caffé Galéria
Megtekinthető: minden nap
20. csütörtök 19 óra
PASIK A PÁCBAN
a Gergely Theater előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2000 Ft
Igényjogosultaknak: 1500 Ft
21. péntek 18 óra
ZENÉS-TÁNCOS VACSORAEST
A NAUTILUSSAL
Asztalfogl. és jegy a pénztárban!
Vacsora 18 órától, zene 19 órától.
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
24. hétfő 17.30 óra
BIZTONSÁGPOLITIKA
Regionális konfliktusok
Ea.: Dr. Lattmann Tamás, Tálas
Péter
Helyszín: Gobelin terem
Belépés díjtalan!
25. kedd 10.30
Gondtalan órák
Rejtő Jenő: Tévedésből jelentik
a Metamorf Színház előadása
Helyszín: színházterem
Délután zenél a Pódium Band.
Belépő: 700 Ft
Belépő: 500 Ft
27. csütörtök 17 óra
A Magyar Nemzeti Múzeum Vay
Ádám Muzeális Gyűjteménye II.
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Helyszín: Stefánia Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: nov. 10-ig
27. csütörtök 17:00
MISSZIÓS TÖRTÉNETEK
Távol - Kelet kihívásai és a
megbékélés lehetőségei
Ea.: Dr. Isaszegi János vörgy.
Helyszín: Pódium bár
Belépés díjtalan!

Az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja
rendezvényei
Tel.:06-1-433-9019;HM:26-419
www.bpnyklub.hu
SZEPTEMBER
19. hétfő 14.00 óra
Csendül a nóta – Slágervonat
Helyszín: Színházterem
Belépő: 700 Ft
20. kedd 10 óra
Klubtanács ülés
HKK 328-as klubszoba
22. csütörtök 10 óra
Szociális és Kegyeleti Biz. ülése
HKK 328-as klubszoba
26. hétfő 10.00 óra
Közművelődési Bizottság ülése
HKK 328-as klubszoba
28. szerda 7.30 óra
Kirándulás: Dinnyés
Találkozás: Déli pu. 7.30
OKTÓBER
12. szerda 10 óra
Kultúrosok Orsz. Találkozója
Helyszín: Stefánia Palota földszinti
termei
18. kedd 10 óra
Titkári értekezlet
HKK 328-as klubszoba
19. szerda 10 óra
Múzeumlátogatás
Parlamenti Múzeum
24. hétfő 10 óra
Közművelődési Bizottság ülése
HKK 328-as klubszoba
26. szerda 7.30 óra
Kirándulás: Dobogókő
Találkozás: Pomázi Hév állomás
27. csütörtök 10 óra
Szociális és Kegyeleti Biz. ülése
HKK 328-as klubszoba

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.:06-1-383-4958;HM:26-163
Rendezvényiroda
Szabó Mónika HM:26-201
Tel.: 06-1-433-9014
Mobil: 06-30-515-1639
szabomonika@hm.gov.hu
Regiment étterem
HM tel.: 26-428
Tel.: 06-1-883-6634
Mobil: 06-30-777-5293
regimentetterem@mil.hu
Rekreációs alosztály
HM tel: 26-110
Tel.: 06-1-237-5554
Medve Jelena
(Balatonkenese, Badacsonylábdihegy)
HM tel.:26-111
Tel.: 06-1-237-5588
Barna Orsolya
(Mátraháza, Mályi)
HM tel.: 26-115
Tel.: 06-1-433-9002
Szabó Adrienn
(Csopak)
HM tel.: 26-120
Tel.: 06-1-433-9002
Dr. Zölleiné Sziedl Tünde
(Buják)
HM tel.: 27-164, 36-055
Tel.: 06-1-237-5524
Jordán Krisztina
(nemzetközi üdültetés, CLIMS)
HM tel.: 27-435
Tel.: 06-1-883-435
Szabó Evelin Dorina
(nemzetközi üdültetés)
HM tel.: 36-205
Könyvtár
HM tel.: 26-233
Tel.: 06-1-883-6635
mezei.andrea@hm.gov.hu
vagy stefaniakonyvtar@mil.hu
Portaszolgálat
Tel.:06-1-460-0796;HM:26-424
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REJTVÉNY: A meghatározások alapján helyettesítse be a számokat betűkkel és írja azokat az ábra azonos
számú mezőibe. Helyes válaszok esetén az ábrában vízszintesen és folyamatosan összeolvasva kapja a
megfejtést – Gustave Flaubert francia író gondolatát. A sötét mezők a szóközöket jelzik.
Beküldési határidő: 2016. október 5.
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Falu Dunaföldvártól Dny. – ra
39 16 44 57 25 76 35 77
Helység Balinkától D. – re
18 67 14 33 49 59 72 46
Falu Balatonföldvártól D. – re
17 23 77 21 68 04 40 03 xx
Mersevát faluszomszédja
41 74 01 43 23 31 60 25
Csajág falu É. – i szomszédja
58 54 71 36 21 13

Falu Nagyvázsonytól K. – re

Falu Sásdtól D. - re

15 60 36 xx 07 46 11 64 77 29 45 03
Honvédüdülő a Balaton parton

15 05 36 xx 70 46 63 37 46 53 02 06 32 55 08
Falu Zalaegerszegtől DK. – re

27 05 22 70 24 09 71 06 32 01 22 12
Baja É. – i szomszédfaluja

56 40 44 02 19 04 34 53 42 68
Helység a 8-s út Budapesti kijáratánál

10 47 61 51 13 69 30 75 53 66 38 33 65 xx 50
Dunántúli megyeszékhely

48 18 09 38 62

43 73 26 52 30 67 20 02 6342 46 65 xx 77

HUMOR: Elérvén a nyugdíjkorhatárt, elhatároztam, hogy elmegyek orvosi vizsgálatra.
Láttam, hogy a fiatal doktor még kezdő, de nagyon barátságos. Bizalmasan közel hajoltam és
megkérdeztem:
– Doktor úr, van valami tablettája, amitől újra huszonöt éves leszek?
– Sajnos elfogyott – mondta komoly ábrázattal. –
Ma reggel vettem be az utolsót. Én tulajdonképpen
nyolcvankét éves vagyok.
Pár hónapja a feleségem mutatott magáról a hároméves unokánknak egy régi képet, amely hétéves korában készült.
– Tudod, ki ez? – kérdezte tőle.
– Ez én vagyok, amikor még nagyobb voltam –
mondta csodálkozva.

A barátnőm, aki öregek otthonában dolgozik, egyszer ezekkel a szavakkal akarta megnyugtatni az
egyik bentlakót:
– Ne aggódjék! Az ön korában ilyen apró emlékezetkiesés teljesen természetes.
Az idős úr felfortyant:
– Semmi baj az emlékezetemmel! Egyszerűen csak
kímélem.
Bemegy a nő a börtönigazgatóhoz:
– Azt szeretném kérni, hogy a férjemnek adjanak
valami könnyebb munkát
– Ennél is könnyebbet? A zacskóragasztásba még
senki sem rokkant bele.
– Zacskót ragaszt? Elnézést, nekem azt mondta,
hogy alagutat ás.

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 1143 Budapest, 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.
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