AZ MH BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA KIADVÁNYA
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2017. január - február

Boldog új évet!
BESZÁMOLÓ
2015. december 15 – 2017. január 24
a Magyar Honvédség Budapesti
Nyugállományúak Klubja tevékenységéről
2015.
december
15-i
éves
beszámoló
küldöttgyűlésünk meghatározta a tisztújítást követő
második éves feladatainkat:
‒ a Házban a korábbi rendezvényeink megtartása,
‒ honlap működtetése/tagozatok általi feltöltése,
‒ vezetést biztosító üléseink megtartása,
‒ 55. évforduló, jubileumi tagozat klubnapok,
‒ a Budapesti Obsitos esetleges átalakítása,
‒ bázis/anya alakulatokkal megbeszélések,
‒ fiatalítás megkezdése,
‒ kérni, felmérni, beépíteni a Klub szellemiségét
javító/jobbító javaslatokat,
‒ az ügyvezetés rendjének kialakítása.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 2011. évi
CLXXXI
tvr.
/civil
szervezetek
bírósági
nyilvántartásáról/, a 2013. évi V. tvr. – Polgári
Törvénykönyv
–
rendelkezései
fokozatos
bevezetése a korábbiak mellett egy újabb határidős
feladatot vetített elénk – amit a Felügyelő Bizottság
tagjai segítségével, személyes közbenjárásunkra
sikerült rendezni –
azaz egyszeres könyvvitelt
vezető
egyéb
szervezet
egyszerűsített
beszámolójának és közhasznúsági mellékletét a
Fővárosi Bíróság felé május 31-ig le kellett adni –
olyannyira, hogy az országos Bírósági Hivatal 2016.
OBH. XIV. A.7. 1/661 számon igazolta, hogy
Klubunk 2011. évtől beszámolóit rendben leadta.

Szervezeti életünk:
Harmincadik tagozatként 2016. február 29-én 23
fővel megalakult kellő előkészítést követően a
KÖZLEKEDÉSI tagozat. Dr. Németh Ernő nyá.
ezds. – tagozat elnök, dr. TÓTH Bálint nyá. mk.
ezds. – tagozat titkár, Győrösi Ferenc nyá. alez.
következetes kutató, közlekedési beosztásokban
dolgozott
személyek, özvegyek,
családtagok
megkeresésében, az elképzelésük kidolgozásában
az MH Közlekedési Központ parancsnokságával
együttműködve komoly munkát végeztek.

A tagozat tiszteletbeli elnökévé Sárközi István nyá.
ezds.-t, a Központ korábbi vezetőjét választották. A
Klubtanács 2016. március 22-én a tagozatot felvette
tagjai sorába.

A Klub létszámának alakulása:
A Klubnak 2016. január 1-jén
2552 fő
nyilvántartott tagja volt
az elmúlt évben KILÉPETT
4 fő
elhalálozott
65 fő
új felvétel
84 fő
a változás így összesen
15 fő
növekedés,
A Klubnak 2016. október 31-én
2567 fő
nyilvántartott tagja volt
(1015 nő, 1562 férfi)

Az Ügyvezetés tevékenysége:
Elhelyezési körülményeink nem javultak, sőt az
intenzív esőzések következtében jelentősen,
rendszeresen beázunk. A tervezett átalakítások
elmaradása előnyünkre is változhat. A 12/2013.
/VIII.15./ HM rendelet 25. §-ában megfogalmazott
természetbeni támogatások a bázis/anya alakulatok
parancsnokai jóindulatán múlik.
A
HÁZ-ban
a
terveknek
megfelelően
rendezvényeinket megtarthattuk.
Változatlanul az egyetlen olyan nyugállományú
szervezet vagyunk, amely február 9-én a 18.
Nyugállományúak Bálját tudta megtartani. A bál
iránti
kezdeti
érdeklődés
egy
picikét
megfogyatkozott, pedig a Honvéd Együttes
művészei most is színvonalas műsort adtak. 17
szervezetet kértünk fel a bál támogatására, az igazi
fegyvernemi bázis alakulatok közül az MH 1.
Tűzszerész és Hadihajós ezred képviseltette magát,
de más bázisalakulati támogatás is volt. A
NŐNAPOT március 8-án berkeinkben ünnepeltük. A
műsort klubunk tagjai – a Rákóczista Kovács József,
a Nőtagozatos Csoma Jánosné –, illetve az MH
HKNYP képviseletében Bélavári Miklós százados
zenei összeállítása alkotta. Természetesen az
ügyvezetés tagjai köszöntötték a HÁZ velünk
együttműködő és segítő NŐ dolgozóit is.
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A sikeres Katonafestők kiállítása április 11-től 24-ig
egy picikét rövidebbre sikerült, pedig a kiállítók
létszáma a Nőtagozatos Bartha Ildikó személyében
nőtt. Figyelemmel a történelmi évfordulókra a Rákóczi
tagozat 10 éves évfordulója, névadójuk születésének
340. évfordulója tiszteletére rendeztük meg a
vetélkedőt. A felkészülés érdekében a vezérlő
nagyfejedelemről, valamint Klubunk megalakulásának
55. évfordulójára a tagozatok életéről-munkásságáról
kiállítást szerveztünk május 23-tól 31-ig.
A
vetélkedőre 9 csapat nevezett, június 9-én izgalmas
és szoros versenyben a következő sorrend alakult:
Nő-, Műszaki-, Tüzér tagozat.
A kiállítás megnyitóján május 23-án emlékeztünk
az 55 év fontosabb állomásairól, az 50. évfordulón
ültetett fa alá márványtáblát avattunk. Örvendetes
tényként értékelhettük, hogy tagozataink bázis/anya
alakulatainak vezető képviselői is megjelentek, sőt a
HM, a VKF és a HOKOSZ nevében is köszöntötték a
KLUB-ot. Mindenképpen szerény, visszafogottabb
rendezvényt akartunk tartani, ez sikerült is.
Kiemelt rendezvényként gondolunk a december
16-i Fenyőünnep megrendezésére.

A tagozatok és az ügyvezetés tevékenysége
A munkamegosztások nagyjából kialakultak, az
írásos dokumentumok kiadásra kerültek.
Itt szeretnénk megemlékezni SÁRKÖZI István nyá.
ezds., a Közlekedési tagozat tiszteletbeli elnökéről,
ŐSZ László nyá. ezds., a Hátországi tagozat
titkáráról,
a Klub Örökös Tiszteletbeli Tagjáról,
GYÖNGYÖSI Ferenc nyá. alez., a Műszaki tagozat
titkáráról – GROZDICS Józsefnéről, az Ellenőrző
Bizottság tagjáról, akik elhagytak bennünket. Életük,
szakmai teljesítményük, közösségi munkájuk példa
lehet a most funkciókban lévők számára is.
Jubiláló tagszervezeteink 40 év után - a Felderítő-I
és a Fegyverzeti novemberben, 15 év után a
Hadihajós júniusban, 10 év után a Rákóczista
szeptemberben méltatta az évforduló jelentőségét
tagozatszinten.
A 2014-es tisztújítás alkalmából választott új
tagozati elnökeink – 10 tagozat – ebben a
beszámolási időszakban kiforrott munkavégzést
mutattak, próbáltak igazodni a változó jogi és a
munkájukat segítő helyi szabályozások betartásához.
A megerősített titkári és munkabizottság felelősi
rendszer hatékonysága is javult, de az üléseken való
megjelenés még nem kielégítő.
A Klubtanácsülések a terveknek megfelelően
kerültek megtartásra. A tervezett napirendeken kívül a
szervezeti-személyi változásokból, a jogszabályok
módosításáról, a HM /TKH/ TKKF tájékoztatóiról,
felhívásairól, a HÁZ kéréseiről, más szervezetek általi
meghívásokról,
a
tagok
foglalkoztatásának
lehetőségeiről rendszeresen tájékoztattunk. A nem
tervezett feladatokra időnként nehezen mozdultunk,
nem
rendelkeztünk a kéréseknek megfelelő
adatbázisokkal. Vannak hatékony együttműködések,
kölcsönös
tájékoztatások,
kirándulások-múzeum
látogatások tagozati vállalásai, amik javíthatják
továbbra is a hatékonyságot.
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A Budapesti Obsitos szerkesztését Szabó Béla
nyá. mk. alez – titkárunk – végzi, teljesíti a lapzárta
határidőket, javult az újság tartalma – több írás jelenik
meg tagozataink életéről, munkájáról. Az újság
nyomdába adásával egy időben a honlapunkra is
felkerül, valószínű ennek köszönhető, hogy az írott
példányokból szép számmal marad.
Az ügyvezetés és a tagozatok együttműködésében
további javulást várunk.

Elismerések:
Ebben az évben a következő elismeréseket kapták
munkájukért a tagjaink:
Honvédelemért KC babérkoszorúval
1 fő
Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozat
2 fő
Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozat
3 fő
Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozat
9 fő
Aranykor Kitüntető Cím arany fokozat
3 fő
Aranykor Kitüntető Cím ezüst fokozat
4 fő
Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozat
8 fő
Felterjesztett, de elutasított
21 fő
Klub elismerések, könyv- és festményjutalom
20 fő

Munkabizottságok tevékenysége:
Közművelődési munkabizottság
A 2016. évi munkáját az éves rendezvényprogram
alapján szervezte és végrehajtotta. A bizottság üléseit
havi rendszerességgel megtartotta, ahol tájékoztatta a
tagozatok közművelődési felelőseit. Az üléseken a
megjelenés 70 %-os volt.
Központi kirándulásokat szervezett: Esztergomba,
Párkányra, Visegrádra, Szentendrére, Dobogókőre,
valamint Dinnyésre/Gárdonyba/Székesfehérvárra,.
Múzeumlátogatásokat szervezett 10 alkalommal.
A
tagozatok
közművelődési
felelőseik
szervezésében és irányításával sok tartalmas
rendezvényt hajtottak végre.
Jelentős munkát végzett Pintye János nyá. ezds. a
munkabizottság elnöke, aki a kirándulások helyeit az
utazások előtt végigjárta, hogy konkrét helyi
tapasztalatokkal segítse a résztvevőket, ebben lelkes
támogatót talált Tóth Gábor nyá. ezds. személyében.
Szociális-kegyeleti munkabizottság
Fotul József nyá. alez. a jobb tájékoztatás
érdekében tematikus felkészítést állított össze. Ennek
érdekében:
‒ januárban
a
segélyezés
lehetőségeiről,
fontosságáról, az alapítvány tevékenységéről, a
segélyezési
lehetőségekről,
a
kérelmek
megfogalmazásáról Gyuris Mihály nyá. ezds. az
MH Szociálpolitikai Közalapítvány titkára tartott
tájékoztatót;
‒ márciusban a NŐNAPI megemlékezés, a
Katonaözvegyek Országos Találkozójára való
jelölés;
‒ áprilisban az MH EK-ban dr. Sandra Sándor
o.ezds-t hallgatták mozgásszervi betegségek
megelőzéséről, itt gyenge volt a részvétel;
‒ májusban az MH EK Honvédkórház 3. telephelyén
tettek hagyományos látogatást;
‒ szeptemberben Nagy Gyula őrgy. – az 1. KIK
kegyeleti rlg. vezető a változásokról, a
tapasztalatokról tartott tájékoztatót;
2017. január - február
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‒ októberben Szabó Tünde őrgy. – 1. KIK ügyfélszolgálati rlg. vezető – a gondozási körbe tartozók
ellátási feladatait ismertette.
Feltétlenül javítani kell a 80 év felettiek – jubileumi
születésnaposok – központi megemlékezéseken a
behívottak megjelenésének a biztosítását, az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe kerültek felkutatását, a
katonaözvegyek segítését.

Gazdálkodásunkról:
Bevételeinket a tagdíjak (100 %-ban a tagozatok felhasználásban marad, a munka az ügyvezetésé), a
szinte megszűnt szponzori támogatások, a HOKOSZ
belső pályázatán elnyert összeg, illetve a szja 1 %ában a NAV által biztosított/számított összeg adja.
Ez meghatározza a felhasználásban a támogatások
lehetőségeit, amelyek korlátozottak.

Együttműködésünkről:
A HM Társadalmi Kapcsolatok Hivatal, majd
Főosztály főigazgatójával, a Társadalmi Kapcsolatok
és Honvédelmi Nevelési Igazgatósággal, munkatársaival napi kapcsolatban állunk. Minden protokolláris
rendezvényi meghívásuknak eleget teszünk.
Itt a helyi képviseletet kellene megosztani.
A HVK Személyzeti Csoportfőnökség humánszolgálati osztálya vezetésével és munkatársival hatékony, általuk segítő együttműködés valósul meg.
A Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport 8 fős
képviseletének aktív tagjai vagyunk. A módosított hatáskör alapján a parlamenti államtitkár a működtető, a
felügyelő a TKKF főigazgatója – elfoglaltságaik miatt
csak évente két esetben ülésezik. Javasolt napirendjeink minden esetben elfogadásra kerülnek, a megoldásuk már sok kritikát hagy maga után.
Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár vezetésével – pk., pk.h., TÖF – kapcsolatunk személyes, és a Kulturális és Rekreációs Igazgatóság munkatársaival példamutató, hatékony
együttműködés folyik.
Az MH Hadkiegészítő – július 1-től Katona Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság – vezetésével, az 1. Katonai Igazgatási Központ munkatársaival példamutató, kölcsönösen egymást segítő
munka folyik. Rendszeres meghívást kapunk a beszámoló- feladatszabó értekezleteire, toborzó rendezvényeire és az általuk megrendezésre kerülő nyugdíjas napra.
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány Kuratóriumi negyedéves üléseire rendszeres meghívást kapunk, sőt együttműködési megállapodás megkötésében vagyunk érdekeltek, itt egy kicsit HOKOSZ tagszervezetként.
A Budapest Helyőrség Szociális Alapítványával
kuratóriumi tagként is érdekeltek lennénk, de valahogy nem jogszerű az együttműködés. Rendezvényeikre – zenés, hajós - ugyan meghívásokat kapunk,
ahol pénzadományokat gyűjtenek. Az ugyan megemlítendő, hogy bizonyos tagozataink tagjai az éves csomag adományokból részesednek.
A bázis/anya alakulatok felmérését megkezdtük,
ezen szervezetek egy része átalakult, új vezetőik nehézkesen mozdultak.
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2017. évi főbb feladatok:
‒ a HÁZ-ban továbbra is biztosított térítésmentes, és
zavartalan működésünk;
‒ kiemelt hagyományos rendezvényeink megtartása
(Nyá. bál, Nőnap, Katonafestők, vetélkedő és az
ahhoz kapcsolódó kiállítás, Fenyőünnep);
‒ a jubiláló tagszervezet segítése – 45 – 15 Kertbarát, 35 év Informatika, Pénzügy, 15 év Személyügy, 10 év Nemzetbiztonsági;
‒ a honlap működtetésének rendszeressége;
‒ az Alapszabályt működtető szabályozók kidolgozásának folytatása;
‒ a fegyvernemi-, az alakulatnapok megtartásának
kialakítása;
‒ a Klub szellemiségét jobbító javaslatok gyűjtése;
‒ a magasabb szintű protokolláris rendezvényeken a
munkamegosztás elveinek érvényesítése;
‒ az érdekvédelemben együttműködő szervezetekkel való kapcsolat javítása;
‒ a Klub 60. évfordulójára való felkészülés megkezdése;
‒ bizonyos feladatokra fiatalok bevonása, helyettesítések megoldása.
Ügyvezetés

Ami zene
A Nőtagozat 2016. november 9-én egy remek zenei esten vett részt a Honvéd Kulturális Központ jóvoltából. A Budapesti Helyőrség Zenekara két szerzőnek, Kovács Andrásnak és Vadady Attilának néhány
művét mutatta be briliáns hangszerelésben és előadásban. Először Kovács András – aki egyébként a
zenekar tagja is – műveit hallgathattuk meg. Nagyon
tetszett mindenkinek az előadott művek játékossága.
Ezt követően nagy várakozás előzte meg a FIUNK
Vadady Attila műveinek előadását. Régóta tudjuk róla,
hogy verseket ír, plakátokat készít, tudtuk róla, hogy
hangszeren is játszik. A zeneszerzésről azonban nem
tudtunk. Kellemes meglepetéssel hallgattuk a DélAmerikai dallamokat. Lelkünket érintette meg a Doni
ballada is. Hiszen szinte minden család hiányolt valakit a háború befejezése után.
A katonazenekar igazi profilja az induló. Csak a
legnagyobb dicsérettel szólhatok a zenekar teljesítményéről, a szólóénekesről és a két szimpatikus karmesterről Baczkó István őrnagyról és Nagy Zsolt századosról.
Köszönjük a szép estét!
Paulin Béláné
Nőtagozat

Felhívás az SZJA 1%-ának felajánlásáról
Kérjük támogassa adója 1 %-ával az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubját. A rendelkező nyilatkozaton
a következőket szükséges feltüntetni:
A kedvezményezett adószáma: 19021241-1-42
A kedvezményezett neve:

MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
2016-ban az adózók által felajánlott 1 %-ból a számlánkra befolyt összeg 227 000 Ft volt, amelyből a Fenyőünnep kiadásait fedeztük.

Támogatását köszönjük!
Ügyvezetés
2017. január - február
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A térképész tagozat közgyűlése
2016. november 7.
A civil szervezetek működése felé támasztott
megfogalmazott elvárásoknak bizony nem könnyű
megfelelni. Mert miről is van szó? A közgyűlés
menete legyen szabályos, azaz feleljen meg a
lebonyolítás szabályainak. A jelenlévő tagság legyen
szavazóképes, legyen jegyzőkönyvezető, jelenléti ív
és levezető elnök. A tagságnak szavazatával
véleményt kell nyilvánítania az elnök éves
beszámolójáról és a következő évi munkatervről. A

tagságnak meg kell szavaznia a gazdasági felelős
által összeállított pénzügyi beszámolóját az év
közbeni kiadásokról, és a következő évi pénzügyi
tervet. Ezek a kötelező szabályok, de ezen kívül még
számos feladat adódik, elég csak egyet említeni,
például
gondolni
kell
az
elismerések
felterjesztésének időben történő előkészítéséről a
kerek
születésnapok
méltó
keretek
közötti
megünnepléséről.
A Térképész tagozat, ugyanúgy, mint a Budapesti
Nyugállományúak Klubja többi tagozata komolyan
vette és veszi a fentiekben vázolt feladatokat, sőt
törekedtünk arra is, hogy közgyűlésünknek
ünnepélyes hangulata is legyen.
Az ünnepi hangulat megteremtéséhez meghívott
vendégeink jelenléte is hozzájárult. A tagozatunk két
bázisintézménye képviseletében üdvözölhettük:
‒ Dr. Nagy Péter mk. alezredes urat, az MH
Geoinformációs Szolgálat főmérnökét, parancsnokhelyettest,
‒ Benkóczy Zoltán urat, a HM Zrínyi Térképészeti
és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjét és
‒ Dr. Mihalik József nyá. mk. alezredes urat, a Kft
osztályvezetőjét, valamint
‒ Nagy Gyula nyá. ezredes urat, a Klub elnökét és
‒ Szabó Béla nyá. mk. alezredest, a Klub titkárát,
aki egyben a Térképész tagozatunk tagja és az
előző két ciklusban elnöke is volt.
A közgyűlésen történteket, a vendégek és a tagság
hozzászólásait és a beszámolót követő eseményeket
a jegyzőkönyv részletesen tartalmazza. Két
eseményt azonban mindenképpen kiemelnék. Dr.
Tremmel Ágoston nyá. mk. ezredest és Vágány
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László nyá. őrnagyot, akik több évtizeden keresztül
szolgálták
a
katonai
térképészet
és
a
légifényképezés ügyét, oklevéllel és emlékéremmel
tüntették ki az ACRSA (Aerial Cartographic Remote
Sensing Agency) kétnapos rangos Légi Térképészeti
és Távérzékelési Konferencián. A kitüntetetteknek
szívből gratuláltunk!

Hasonlóan kedves esemény volt, hogy megtaláltuk
a több éve visszavonultságban élő Németh Tibor
nyá. főtörzsőrmestert, aki szintén a katonai
légifényképezés ügyét szolgálta és a mostani
közgyűlésen tudtuk az elmaradt születésnapi
emléklappal köszönteni. Reméljük a továbbiakban
mindig a tagozati összejöveteleink aktív résztvevője
lesz.
Szabóné dr. Szalánczi Erika
tagozatelnök

Kerek születésnaposok ünnepe
Negyedévenként a Pódiumbár megtelik,
a kerek születésnapokat tagjaink itt ünneplik.
Illatoznak a piskóták, pogácsák és egyéb sütik,
amiket ez alkalomra a szorgos asszonyok készítik.
Egymás süteményét kínálgatják, dicséretet várnak,
az ízes falatokból gyorsan kiürülnek a tálak.
A zajos csevegés lassan elcsendesedik
Klárika az emléklapokat és a csokikat kézbe veszi.
Sorolja a neveket, akik kerek születésnaposak,
az emléklapok és az ajándékok igen kapósak.
Serfőző Vera is elérte e szép kort,
ezért ő is megkapja az ajándékot.
Bartha Ildikó átad egy általa festett képet,
elmeséli készítésének történelmi ihletét.
Vera törölgeti könnytől elhomályosult szemét
és elrebegi halkan hálás köszönetét.
Az ünneplések végén jön az izgalmas kvízjáték,
és elénekeljük a nőtagozatról írt Piroska énekét.
2016. október 15.
Paulini Béláné
Nőtagozat
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MAGYAR HONVÉDSÉG
GÁBOR ÁRON BÉLYEGGYŰJTŐ KÖR
Körünk az elmúlt évtizedek gyakorlatát folytatva
2016. november 7-10 között megrendezte bélyegkiállítását „Katona-bélyeggyűjtők bemutatkozása!”
címmel. A kiállításon körünk, illetve a témában érdekes anyaggal rendelkező katona-bélyeggyűjtők és
katona-bélyeggyűjtő körök tagjai 1-3 keretes anyagai kerültek bemutatásra. A 13 kiállító 32 keretoldalon mutatta be gyűjteményeit a sokféleségre törekedve. A látogatók ízelítőt kaphattak Magyarország
hadtörténetéből, fontos szabadságharcainkról, kiemelkedő katonai személyiségekről, valamint a bélyeggyűjtés sokféleségét bemutató érdekességekről.
A nagyszámú érdeklődő gyönyörködhetett a természet orchidea csodáiban, ismereteket szerezhetett a
gombák világáról, elcsodálkozhatott a bélyegeken
bemutatott rekordokon (a világ leghosszabb nevű települése, porcelán bélyeg, stb.) megcsodálhatta
„Fantázia-ország bélyegmatricáit”, és „Kína csodálatos tájait”, valamint betekinthetett a bélyegkészítés
során tapasztalt eltérésekbe, tévnyomatokba.

Aulechla József ezredes az intézmény vezetője a
közel hatvan éves bélyeggyűjtő kör aktivitásáról beszélt, elismerve a több évtizedes hagyomány sikerességét, és jelezte, hogy a továbbiakban is biztosítani
fogja a sok látogatót vonzó bélyeggyűjtői rendezvényeket. Dr. Kovács László a MABÉOSZ alelnöke egyben kiállító is – köszöntötte a rendezvényt. Rendezvényünk színvonalát emelte, hogy a megnyitón a
MABÉOSZ korábbi elnökei is megjelentek. A megnyitó keretében köszöntöttük a Gábor Áron Bélyeggyűjtő
Kör fiatal tagját, Lukoveczki Gábort, mint első kiállítót.
Újdonságként a látogatók részére lehetőséget biztosítottunk, hogy szavazatukkal járuljanak hozzá a kiállított anyagok értékeléséhez. A leadott szavazatok
alapján Czellér Árpád „Rekordok” című gyűjteménye
nyerte el a közönség díját.

A kiállítás témájához kapcsolódóan a kör egy emlékívet adott ki a „Kiemelkedő katonaszemélyiségek”-ről.
A kiállítók és az aktív támogatók megkapták az emlékív ajándék változatát.

A kiállítás megnyitóját a Kaffka Margit Általános
Iskola diákjai katonadalok bemutatásával tették érdekessé. A megnyitón köszöntőt mondott Pintye János ezredes, aki a katonák művelődésben betöltött
szerepét ecsetelte.

A rendezvény sikerességét a több mint száz látogató, és az emlékkönyvbe beírt elismerő szavak igazolják, ami biztatást nyújt számunkra, hogy folytatnunk
kell az évtizedes hagyományunkat.
Mándi Tibor
19. évfolyam, 1. szám
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Látogatás a Zsinagógába!

Száz éves térképésztisztet köszöntöttek

2016. november 16.-án Pintye János a közművelődési bizottság elnöke a Dohány utcai zsinagógába
szervezett látogatást. Már a gyülekezéskor lehetett
látni, hogy sokan vagyunk. Horváthné Marika, a nőtagozat kultúrosa kapta magát és elkezdte szedni a
belépti díjakat. Akkor derült ki, hogy 69 fő MH nyugdíjas jött el.
A Dohány utcai zsinagóga a legnagyobb egész Európában. A magyar zsidóság fontos jelképe és Budapest idegenforgalmi látványossága. A főváros kulturális életében fontos szerepet tölt be, orgonakoncertek hangzanak fel falai között.
Az épületet Ludwig Förster tervezte és építette
mór stílusban. Az átadásra 1859-ben került sor. Maga a belső tér rendkívül impozáns 53 méter hosszával. Ülőhelyek száma közel 3000 fő. A belső térben
zsidó emlékek kapnak helyet, igy a Dávid csillag,
vagy a Menóra - a 7 ágú lámpás - vagy az oroszlán,
Júda oroszlánja, és a kettős kőtábla.
A főhelyen mintegy oltárként a frigyszekrényben
őrzik a Tórát. A Tóra a tudás koronája, a zsidó vallás
bibliája. A zsidók legrégibb írásos emlékeit őrzi.
Régmúlt ősökről és szokásokról, igy az erkölcs, az
öltözködés, az étkezés stb. nyújt útbaigazítást. A Tóra 35 méter hosszú és Mózes 5 könyvét tartalmazza.
Istentiszteleteiket szombaton tartják. A karzaton
csak nők ülnek és lent a férfiak. De tartottak már istentiszteletet a nem zsidó államférfiakért is, így például Gr Széchenyi Istvánért és Kossuth Lajosért is.
Ilyenkor a Szózat csendül fel.
A ll. vh. alatt itt volt a nagy gettó. Nagyon sokan
elhunytak itt, akiket a zsinagóga kertjében temettek
el. 7000 áldozat nyugszik tömegsírban, akik a hideg,
vagy az éhezés, vagy gyilkosság áldozatai lettek.
Az l. vh.-ban elhunyt 10 000 zsidó katonáért épült
a nagy zsinagóga mellé a hősök temploma. Ez 168
férőhelyes, és télen itt tartják a hétköznapi istentiszteleteket, mert a nagy zsinagógát képtelenség befűteni.
A zsidó múzeumot 1929 és 1933 között építették.
Itt a zsidóvallás kegytárgyait őrzik, és láttunk egy barokk Tóra tartó szekrényt is.
Az árkádsor alatt jutottunk ki a kertbe, ahol tömegsírok mellett mentünk el, és kijutottunk a Raul Wallenberg emlékparkba. Itt áll a Varga Imre szobrászművész által alkotott szomorú
fűzfa, mely a Holokauszt emlékműve. A nemesacél szomorúfűz
leveleire fel lehet
íratni az elhunyt
hozzátartozók nevét.
Az egész alkotást, Tony Curtis az édesapja által
létrehozott Emánuel alapítványból finanszírozta.
A Zsinagógalátogatás és a zsidó vallásra való „rátekintés” mély benyomást hagyott bennünk.
Köszönjük Pintye Jánosnak, aki fáradhatatlannak
tűnik, ha szervezésről van szó
Henzselyné Buzás Margit

100. születésnapja alkalmából köszöntötte Tóvizi
Kálmán nyugállományú alezredest az MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
nevében Vanyur Tibor ezredes, az alakulat parancsnoka, Ignáth Tibor alezredes, a budapesti központ parancsnoka, továbbá Tóth László mk. ezredes, az MH Geoinformációs Szolgálat főnöke és
Szabó Béla nyá. mk. alezredes, az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubjának titkára.
Szinte hihetetlen, de
1939-ben
kezdte katonai pályafutását, ekkor vonult
be a győri
5.
Tüzérosztályhoz.
A
hadseregben szerezte térképész tiszti szakképzettségét, amelyet az
akkori Honvéd Térképészeti Intézetben kamatoztatott. Bemérő tisztként kezdte, majd később térképészeti technikusként is dolgozott 1972-ben, alezredesként helyezték nyugállományba.
A visszaemlékezések során kiderült, hogy fia is
követte édesapját és szintén térképésztisztként
szolgált a honvédségnél.
Jó egészséget kívánunk alezredes úr!

19. évfolyam, 1. szám

Paár Ferenc – Perlawi Andor: Egy voltam a
sasok között
Ahogy múlnak az évek, egyre kevesebben leszünk, akik még el tudják mondani történeteiket,
személyes emlékeiket honi légvédelem négy-hat évtizeddel korábbi helyzetéről, gyakorlatairól, eseményeiről. Ezért különösen hasznos, érdekes olvasmány amikor egy-egy nyugállományú katona hajdani
feljegyzéseit, fényképeit könyv alakban adja közre.
(Sajnos Klubunk nem egy tagja úgy távozott el közülünk, hogy precízen leírt visszaemlékezéseik, feljegyzéseik velük együtt „végleg elmentek”.)
Paár Ferenc nyugállományú ezredes, a Repülő és
Légvédelmi Tagozat egyik alapító tagjának neve
„bravúros repüléseivel kapcsolatos” hírek révén már
az 50-es években legendává vált – a polgári repülők
körében is. Voltak, akik ezeket a történeteket azután
némileg kiszínezték, ezért akadtak olyanok is, akik
szerették volna tudni, hogy valójában hogyan volt
valójában. Kiváló reptechnikai tudása, eredményei,
emberi tulajdonságai révén az egyik legnépszerűbb
vadászrepülő, ezredparancsnok volt, s honvédelmi
minisztériumi osztályvezetőként vonult nyugállományba. Népszerűsége azonban az évtizedek múlásával sem változott. Ezt bizonyítja, hogy tagozatunk november 28-i közgyűlése előtt hosszú sorban
álltak volna a Perlawi Andor író segítségével néhány
hete megjelent könyvéért – ha betegsége nem akadályozza meg abban, hogy elhozza.
Büki Péter nyá. alezredes
2017. január - február
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Kassán jártunk
Amikor a „Rákóczista tagozat” meghirdette a
nyugállományúak Klubjának ez évi vetélkedőjét,
néhányan a Nőtagozatból elhatároztuk, hogy még
ebben az évben ellátogatunk Kassára dicső fejedelmünk II. Rákóczi Ferenc sírjához és az Emlékházhoz, a Rodostói házhoz”.
Ez a terv meg is valósult 2016. október 16-án.
A városoknak sokszor hasonló a történetük, mint
az embereknek, ezért kicsit ismerkedtünk a várossal is, főleg a magyar vonatkozású eseményekkel, épületekkel és személyekkel.
Először is az „Árpád házi Szent Erzsébet”
dómról kell említést tennünk, hiszen a templom
sírboltjában nyugszik a vezérlő fejedelem. A dóm
jelenleg a Kárpát-medence egyedülálló gótikus
kincse, amelynek regényes építését sok tragédiát
megélt „élettörténete” (tűzvész, árvíz, vallási villongások, politikai csatározások) árnyékolta be.
A Dóm építése 1380-ban kezdődött és csak
1508-ban fejeződött be. Az építkezést sokan támogatták és az adományok között jelentős segítség volt Mátyás királyunk többszöri adóelengedése, valamint egy hatalmas értékű borszállítmány
is érkezett a templom javára. A templom felszentelésekor a tervezett 22 oltár helyett csak 11 oltár
állt készen. Ezekből is sok elpusztult, tönkrement.
Kis csoportunk először az „Aranykapunál”, az
északi bejáratnál állt meg. A kapu felett látható az
úgynevezett örömmező és a magyar királyokat
ábrázoló kőfaragások. A kaputól balra van II. Rákóczi Ferenc 1938-ban felállított fekete márvány
emléktáblája, a fejedelem bronz mellképével, és
címerével.
Az északi kapu belseje felett egy félkörív alakú
festmény található, amelynek címe II. Rákóczi Ferenc életének apoteózisa (1914-16) a fejedelem
életének állomásaival.
A sírbolt még az 1300-as években épült, de jelenlegi formáját a fejedelem és bujdosó társai
hamvainak hazahozatala előtti restaurálás során
nyerte el. A sírboltban nyugszanak a fejedelem
édesanyjának, Zrínyi Ilonának, fiának, Józsefnek,
és három hűséges társának csontjai, amelyeket
hosszú, két évszázados hontalanság után a hálás
utókor – a száműzetés földjéről hazahozva –
1906. október 29-én a legfényesebb temetési
pompával, szent áhítattal a megszentelt sírboltban
helyezte örök nyugalomra. „Állj meg vándor és
tiszteld a nagy hősök nagy tetteit és dicső emlékét. Ezt az emlékművet a város tanácsa és lakossága emeltette az Úr 1938. esztendejében.” Mi is
koszorút vittünk és helyeztünk el a fejedelem
szarkofágján.
A templomban szerzett élmények sorában meg
kell említeni „Árpád házi Szent Erzsébet” nevét viselő 11 méter magasságú és 8 m szélességű
szárnyas oltárt, amely 1474-1477 között készült.
Az oltáron összesen 48 eredeti táblakép látható. A
másik nevezetesség a négy-pihenős gótikus 52
grádicsból álló csigalépcső, az úgynevezett királylépcső, amely az 1400-as években készült.

19. évfolyam, 1. szám

A Dóm déli oldalánál található Szent Mihály
temetőkápolnát 1428-ban említették először. Sajnos belülről nem láthattuk ezt a kis gótikus remekművet. A kápolna külső falában több síremlék
található, amelyek között a legrégebbi a Jakab
polgár anyja. Az Orbán tornyot is csak kívülről
csodálhattuk.
A Fekete Sas Vendégfogadó 1782-ben épült –
akkor még – barokk stílusban. Ma már klasszicista, copf-stílusú elemek is felfedezhetők az épületen. A fogadónak sok neves magyar vendége is
volt, például Kazinczy Ferenc, Dériné Széppataki
Róza és 1848 tavaszán Petőfi Sándor.
A Lőcsei ház nevű legrégebbi gótikus polgárházban tartotta lakodalmát 1626. március 2-án
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem Brandenburgi
Katalinnal.
Jártunk a Kassai Állami Színház neobarokkeklektikus épületénél, amely 1897-98-ban épült.
Még a színház előző épületében mutatták be
1833-ban Katona József Bánk bán című darabját,
mégpedig korábban, mint Pesten.
Az egykori jezsuita templom épületét Báthory
Zsófia építtette. Átépítése után jezsuita iskola,
majd egyetem (1657) működött falai között. A Ferences templom 1406-ban szerepelt először egy
pápai levélben. Dominikánus templom a város
legősibb egyházi intézménye, amelyet már egy
1303-ból származó oklevél említ. Az eredetileg
gótikus, de tűzvész miatt sérült templomot később
barokk stílusban építették újjá.
Megtekintettük a színház mellett található az
1723-ból származó Immaculata, Szeplőtelen Szűz
Mária 14 m magas pestis-oszlopot, amely az
1709. és 1710. évi pestisjárványtól való megmenekülésnek állít emléket. Építtetője Tornyossy
Tamás céhmester volt, a szobrokat Simon Giming
faragta. Megnéztük a Hóhér bástyát is, valamint
kívülről a középkori Miklós börtön épületét,
amelyben ma kiállítás működik.
Utoljára maradt a II. Rákóczi Ferenc Emlékháza, a Rodostói ház megtekintése. A ház belső részét alkotó falelemeket, falburkolatot, díszeket és
ablakokat Törökországból Thaly Kálmán vezetésével egy küldöttség hozta haza. Az eredeti falburkolat és ablakkeretek a fejedelem keze munkáját is őrzi.
Még sokat lehetne mesélni a látottakról, bár az
időjárás nem fogadott kegyeibe minket, mégis felejthetetlen volt számunkra ez a nap.
Horváth Jánosné
Az előző oldalon ismertetett könyv borítója:
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A Hadkiegészítő Tagozat közgyűléséről
Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Hadkiegészítő Tagozata 2016. november 17-én a Honvéd
Kulturális Központ Regiment Étterem Zászlós termében tartotta a 2016. évet záró beszámoló közgyűlését. A himnusz elhangzása után a köszöntő vers
következett Pintér Sándor tagtársunk és vezetőségi
tagunk szájából. Ladiszlajdesz László nyá. őrnagy a
tagozat titkára nyitotta meg a rendezvényt. Köszöntötte a tagságot, a megjelent vendégeket Nagy Gyula
nyá. ezredes urat, a Klub elnökét és Fotul József
nyá. alezredes urat, a klub elnökhelyettesét, a szociális és kegyeleti bizottság elnökét. Megállapította,
hogy a közgyűlés határozatképes.

A levezető elnök ezt követően átadta a szót a tagozat
elnökének Szentpéteri Imre nyá. alezredesnek, aki
ismertette a vezetőség beszámolóját, a 2017. évi
munkatervet és költségvetési tervet.
A beszámolóban kitért a tevékenységünk éves célkitűzéseire és feladataira, a szervezeti életünk értékelésére. Öröm volt hallani, hogy végre nem kellett
emlékeznünk az év során elhunyt tagjainkra. Az év
során a tagozat 8 vezetőségi- és 8 klubnapot tartott.
A 69 fős tagságból általában csak közel a fele 20-35
fő jelent meg ezeken a rendezvényeken. A meghívott
„külső” előadók között szerepelt Pisák Györgyi és
Nagy Gyula őrnagy úr, akik a saját területükről tartottak színvonalas előadást számunkra. Szó esett a
közművelődési munkáról, tagozati rendezvényekről.
A szociális és kegyeleti munkáról, a tagozat társ
szervekkel történő együttműködés tapasztalatairól.
Örömünkre szolgált, hogy ebben az évben tagjaink
közül két fő is miniszteri szintű elismerésben részesült. Képviseltettük magunkat a Katonaözvegyek Országos Találkozóján. 10 fő kerek évfordulós születésnapját ünnepeltük. 16 főt a vezetőség részesített
szerény elismerésben. Röviden szó esett a 2016. évi
költségvetési tervünk teljesítéséről is. A pü. és költségvetési szabályokat betartva nem léptük túl a kereteinket.
Ezt követően került ismertetésre a 2017. évi költségvetési terv és a 2017. évi munkaterv. Ez utóbbi
mindenki részére kiosztásra is került. A beszámoló
végén az elnök megköszönte a tagozat valamennyi
tagjának az elmúlt évben végzett munkáját, az
együttműködő szervek segítő tevékenységét.
19. évfolyam, 1. szám

Az
elhangzott
napirendhez többek között hozzászólt: Nagy Gyula
nyá. ezredes, aki
köszöntötte a megfelelő munkát végző
vezetőséget,
megemlítette, hogy
a 30 tagozat közül
6 olyan bázisalakulat van,akik segítik az adott fegyvernemi nyugdíjas klub munkáját. Szerencsés helyzetben van ez a tagozat, mert ma is létezik a jogutód
szervezete.
Az MH KIKNYP 1. KIK jól dolgozik, sok a munkájuk, de e mellett segítik a tagozat üdültetési, szociális
és kegyeleti tevékenységét, hozzájárulnak a kerek
évfordulót ünneplők elismeréséhez, beteg tagjaink látogatásához. A felmerült kérdésekre, az elhangzott
véleményekre az elnök megadta a válaszokat.
A levezető elnök szavazásra kérte fel a jelenlévő
tagságot. Ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadták a beszámolót, a jövő évi munkaés költségvetési terveket.
Ezt követően az elismerések átadására került sor
és végezetül a hivatalos rész a „Szózat” meghallgatásával ért véget.
Rendezvényük az elnök pohárköszöntőjét követően
a „Ház” Regiment éttermében készült finom, háromfogásos vacsorával és baráti beszélgetéssel ért véget.
Szentpéteri Imre nyá. alezredes
Hadkiegészítő Tagozat Elnöke

Nem csak a Lámpamúzeumot látogatjuk
Számomra Zsámbék évtizedeken át az egyik olyan
tiltott légteret jelentette, amelyet tilos volt repülőgéppel megközelíteni, fényképezni az ottani légvédelmi
alakulat miatt. A hadsereg „karcsúsítása” nyomán
azonban a honvédségi objektummal együtt ez a tiltás
is megszűnt. Néhány évvel azután, hogy a volt laktanya helyén megnyílt a látogatók számára a Földi Telepítésű Magyar Légvédelem Fegyvernemi Múzeum,
a Repülő és Légvédelmi Tagozat néhány tagjával
elmentem megnézni közelről azokat a technikai eszközöket, amelyek elhelyezését is csupán sejteni lehetett fentről. Mivel katona-újságíróként számos légvédelmi alakulat laktanyájában, gyakorlatán, lövészetén
is jártam, nagyon elszomorított amit ott láttam. A
gondosan karbantartott, kifogástalanul működő technikai eszközök helyett rendkívül elhanyagolt, rozsdásodó légvédelmi fegyvereket, rakétákat, lokátorokat
találtam. Társaim, akik közül egykor többen is kezelték, féltve óvták egyik-másik légvédelmi eszközt,
szintén nagyon elszomorodtak a „nyugállományba
küldött” hajdan nagy értékűnek tartott technikai eszközök láttán.
Amikor kiléptünk a telep kapuján, egyikünk azt javasolta, menjünk el a Magyar utcába, a Lámpamúzeumba, ahol biztosan szemet gyönyörködtetőbb látványban lehet részünk.
(folytatás a következő számban),
2017. január - február
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UNICUM csak pozitívan!
November 22-én a Híradótagozat szervezésében a
Klubunk látogatást tett a budapesti Zwack múzeumban. Nagy érdeklődés előzte meg a látogatást 5 tagozattól 43 tagunk jött el a meghirdetett múzeumlátogatásra, annak ellenére, hogy az 1700 forintos belépő nem túl baráti ár a nyugdíjasok részére.
Megérkezésünk után egy nagyon kedves tárlatvezető, Szakács Brigitta fogadta a csoportunkat, aki
végig kalauzolt bennünket a múzeummá kialakított
emeleti gyártörténeti kiállításon.
Megtudtuk,
hogy
Zwack József 1840ben alapította Budapesten a gyárat a mai
Bajcsy-Zsilinszky
út
10. szám alatt, amely
1892-ben költözött a
jelenlegi Soroksári úti
telekre. A tárlóban korabeli fotón látható a
múzeumi terem, a háború előtt palackozó
és csomagoló részleg
üzemelt. Vitrinekben
van bemutatva az alapító dr. Zwack József és a későbbi örökösök eredeti
fotói. De itt láthatók az Unicum gyár megalakulásától
napjainkig előállított termékei, érdekes üvegpalackok
a gömbölyű üvegformák. A vizes ember reklámplakátja, amin egy hajótörött örül a himbálódzó üvegpalacknak, az Unicum reklám arculatává vált. A történetét is megismertük, 1905-ben meghirdetett legcsúnyább férfi rajzpályázat győztese volt. A részvevők a
tárlatvezető hölgytől megtudták, hogy mi az angyalok
jussa, számunkra ez a kifejezés újdonság volt. A tárlatvezetés során megismertük az ital és a család hat
generációs történetének minden fontos eseményét.
Ezt követően lementünk a földszinti díszterembe,
ahol 20 perces filmet nézhettünk meg a Zwack családról és az Unicum történetéről. Az Unicumot először Zwack doktor a császár udvari orvosa különböző gyógynövény kivonatokból készítette gyógyszerként II. József Habsburg császárnak 1790.ben. A
császár megkóstolva azt, így szólt: „Das ist ein Unicum” (ez egyedülálló). Innen ered a később összetéveszthetetlen gömbölyű üvegbe palackozott gyógynövény ital neve. A filmből megtudtuk, hogy a II. világháborúban a gyár 3 bombatalálatot kapott, amely
súlyos károkat okozott, majd a németek kivonulásuk
előtt felgyújtották. A háború után helyreállították, de
1948-ban államosították, a család hamis receptet
adott át az államnak, ezért a nép ellenségei lettek. A
család kalandos körülmények között kényszerült elhagyni az országot. Olaszországban telepedtek le,
ahol az eredeti titkos recept alapján kezdték gyártani
az Unicumot, amelyet külföldön forgalmaztak.
A gyár életében a rendszerváltás hozott fordulatot,
1989-ben (az ötödik generációs) Zwack Péter visszavásárolta (20 millió dollárért) a korábban államosított
családi tulajdonát és ismét megkezdte az eredeti
Zwack Unicum gyártását. Az Unicum Hungarikum
lett, Magyarország nemzeti italaként ismerik.
19. évfolyam 1. szám

Az Unicumot a világ minden részébe exportálják. A
receptje hétpecsétes családi titok, az italt több hónapon keresztül tölgyfahordóban érlelik.
A filmvetítés után átmentünk a régi lepárló épületébe, ahol bemutatásra került az Unicum előállításának
technológiája és a hozzá szükséges 40 féle gyógynövény alapanyagai. Az épület alatt található a kétszintű pince, ahol érlelik, szűrik és tárolják a kész
Unicumot. Hatalmas, 500 tölgyfa hordó között mentünk és a tárlatvezető hölgy mesélt a pince történetéről. Elmondta, hogy a háborúban a németek megitták
az itt hagyott likőröket, majd jöttek az oroszok, akik
elvitték az üres hordókat és pontonhidakat építettek a
tölgyfa anyagból. Csak egy hatalmas, több ezer literes hordót hagytak a helyén, mert nem tudták megmozdítani (ami még ma is használatban van,1937ben készült, darabonként szállították le és ott állították össze).
A bemutató végén a pincében
hordóból csapolt
Unicum és Unicum Szilva kóstolót
kaptunk.
Ezek a likőrök
sokkal ízesebbek, aromásabbak voltak, mint
a kereskedelemben kaphatók. Megtudtuk az okát is,
a hordókban lévő italok még szűrés előtt vannak tárolva. Így még több gyógynövény száraz anyagot tartalmaznak. A látogatóknak egyöntetű véleménye szerint szűretlenül sokkal finomabb zamatosabb, mint
szűrés után. A pincéből gyalog mentünk fel a földszintre, volt, aki itt érezte az alkohol hatását. Lehet.
hogy azok, akik repetáztak, vagy akik besegítettek a
szomszédjuknak a második pohár leküzdésében?
A tárlatvezetőnk a pincéből, amikor felértünk az udvarra a lepárló épület bejárata fölött egy nagyon érdekes és ritka domborművet mutatott, a Zwack család eredeti címerét.
Befejezésként
a mintaboltban
nemcsak valamennyi, Zwack
által gyártott és
forgalmazott italt
vásárolhattuk
meg, hanem pólókat, bögréket,
posztereket és
egyéb emléktárgyakat is. Itt olvasható az a jelmondat, hogy UNICUM
csak pozitívan!
A Zwack múzeum látogatása alatt a fiatal tárlatvezetőnk minden szavát élveztük, mert korát meghazudtolóan nagyon felkészült, érthetően, kellő hangerővel
adta át az Unicum és a Zwack család történetét.
A távolmaratottaknak javaslom, hogy szenteljenek
2 órát a múzeum látogatására, mert a magyar ipartörténelem kiemelkedő értékével gazdagodhatnak.
Soós Tamás nyá. alezredes
Híradó tagozat
2017. január - február
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Juhász Béla nyá. alez. 95 éves

8. vasárnap 17.00
Sétahajóval a világ körül
Juhász Béla nyá. alez. 1921. 11. Helyszín: Pódium bár
17.-én született. Végigharcolta a 2. Belépő: 1500 Ft
világháborút, majd a szovjet hadi- Igényjogosultaknak: 1200 Ft
fogság után jelentkezett a demokratikus magyar HDS-be, ahol kü- 12. csütörtök 17 óra
lönböző beosztások után 1950-től a Mindenki Hadtudománya SzaKossuth Lajos Tüzér Tiszti iskolán badegyetem
katonai tereptant oktatott. 1956 Kis-Benedek József: Európa terrorőszétől a Magyar Honvédség Tér- fenyegetettsége
képészeti Intézetébe került és dol- Helyszín: Gobelin terem
gozott nyugállományba vonulásáig. A belépés díjtalan!
A nyugdíjas éveit hasznosan kamatoztatta. A megalakult Budapesti 18. szerda
Nyugállományúak Klubjának tagja, Férfitánc
több éven keresztül a szervező tit- Kiállítás Váradi Levente fotóiból
kára majd a Klubban létrejövő Tü- Helyszín: Caffé Galéria
zér Tagozat és Térképész Tagozat A belépés díjtalan!
alapító tagja és ezek aktív tagja- Megnézhető: jan. 18-31-ig
ként a vezetőségben is tevékenykedett egészen addig, míg egész- 19. csütörtök
sége engedte. Jelenleg leánya csa- „25”
ládjával él együtt ahol az unokák és Kiállítás a XXV. jubileumi Katonai
dédunokák szeretetét élvezi.
Képzőművészeti Alkotótábor és a
II. Vajai Honvéd Művésztelep alkotásai
Helyszín: Stefánia Galéria
Megnézhető: jan. 20-31-ig
A belépés díjtalan!
20. péntek 18 óra
ZENÉS-TÁNCOS VACSORAEST
A NAUTILUSSAL
Asztalfoglalás és jegyigénylés
jegypénztárunkban!
Helyszín:Regiment étterem
95.szüleatésnapja alkalmából köBelépő: 1 500 Ft
szöntötték a Térképész tagozat és
Nautilus tagságival:1000 Ft
a Tüzér tagozat részéről. A meghitt
Igényjogosultaknak: 800 Ft
családi eseményen jelen volt a lánya és volt kollégái közöl Gazsó
20. péntek 19.30 óra
Imre nyá. ezds. és Kertész ZsigA BŰVÉSZET MESTEREI
mond nyá. mk. alez.
Lássuk a lehetetlent!
Tóth Gábor nyá. ezds.
Három bűvész, két részben.
Helyszín: Színházterem
Elgondolkodtató
Belépő: 4000 Ft (1-4. sor)
3500 Ft (5-13. sor)
Inkább hiszékeny vagyok, mint
Igényjogosultaknak
korlátozott
gyanakvó, még ha becsapnak is.
számban
2500
Ft
(5-13.
sor)
Mert ha hiszékeny voltam és becsaptak, egy pillanatig szenvedek,
de a gyanakvás egy életen át gyötri 22. vasárnap 10 óra
PALOTALÁTOGATÁS
az embert.
Paul Gauguin Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
Információ:
horvath.ildiko@hm.gov.hu

Honvéd Kulturális Központ
programajánló
JANUÁR

19. évfolyam, 1. szám

23. hétfő 14.00
Csendül a nóta
„BORúra Derű”

Csomor Csilla és Várkonyi András
zenés produkciója
Helyszín: Színházterem
Belépő: 800 Ft
26. csütörtök 17 óra
Missziós történetek
Kiss Alajos alezredes: Középafrikai misszió
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!

FEBRUÁR
5. vasárnap 18 óra
Farsangi mulatság
a Coctail Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
6. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Arany János költészete és munkássága
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 300 Ft
7. kedd
KASTÁR festménykiállítás
Helyszín: Caffé Galéria
8. szerda
I. Világháborús képeslapok
Helyszín: Stefánia Galéria
9. csütörtök 11 óra
Stefánia Meseszínház
Emil és a detektívek
a Körúti Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Csoportos belépő: 1200 Ft
9. csütörtök 17 óra
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
Takács Attila: A Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és
Kiképző Parancsnoksága, és amivé válhat
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
12. vasárnap 10 óra
PALOTALÁTOGATÁS
Belépő: 1000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
Helyszín: Stefánia Palota
Jegyek csak elővételben és korlátozott számban!

2017. január -február

PROGRAMOK
13. hétfő 17.30
Biztonságpolitikai előadás
Dr. Nagy László ny. ezredes és
Dr. Lattmann Tamás: Az oroszukrán válság hatása az európai
biztonságra
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
15. szerda 18 óra
Stefánia szalon
Ugron Zsolna írónő (terv!)
Helyszín: Stefánia palota
Belépő: 500 Ft
16. csütörtök 18 óra
Helyőrségi Fúvós Zenekar
KÖNNYŰZENE FÚVÓSOKRA
18. szombat 19 óra
Farsangi Bál
HELIKON BAND zenekar
Helyszín: Stefánia palota
Belépő: 12.000 Ft
Honvéd belépő: 10.000 Ft
19. vasárnap 11 óra
Stefánia Családi Nap
Holle anyó
a Turay Ida Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1800 Ft
Honvéd belépő: 1500 Ft
21. kedd 10.30
Gondtalan órák
Kár itt minden dumáért –
Helyszín: Színházterem
Délután zenél a Pódium Band
Zenekar.
Belépő: 800 Ft
21. kedd 19 óra
KözTÉr
Dr. Almási Kitti pszichológus előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Honvéd belépő: 1200 Ft
22. szerda
Festménykiállítás
Helyszín: Caffé Galéria
22. szerda 19 óra
Jövőre veled ugyanitt 2. rész
vígjáték két részben
a Bánfalvy Stúdió előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2300 Ft
Honvéd belépő: 1800 Ft

19. évfolyam, 1. szám

BUDAPESTI OBSITOS-11
23. csütörtök 17 óra
Missziós történetek
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
24. péntek 18 óra
ZENÉS-TÁNCOS VACSORAEST A NAUTILUSSAL
Asztalfoglalás és jegyigénylés
jegypénztárunkban!
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft

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

Január
23. hétfő 10 óra
Közművelődési bizottsági
ülés
Klubszoba
26. csütörtök 10 óra
Szociális és kegyeleti bizottsági ülés, Klubszoba

Február
14. kedd 16.00 – 22.00
Nyugállományúak bálja
Stefánia Palota
Zenél a Sétahajó Zenekar
Belépő: 4 000,- Ft.
Jegyek az ügyvezetésnél
január 4-től vásárolhatók
16. kedd 10 óra
Múzeumlátogatás
Kresz Gejza Mentőmúzeum
V. ker. Markó u. 22.
21. kedd 10 óra
Titkári értekezlet
Klubszoba
23. csütörtök 10 óra
Szociális és kegyeleti
bizottsági ülés, Klubszoba
27. hétfő 10 óra
Közművelődési Bizottsági
ülés
Klubszoba

Honvéd Kulturális
Központ
Nyitva: naponta: 08.00 - 22.00
1143 Budapest,Stefánia út 3436.
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.: 06-1-433-9006
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
Müllerné Pál Judit
(nemzetközi üdültetés, CLIMS)
HM tel.: 36-205
Tel.: 06-1-237-5541
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
2017. január - február
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TARKA OLDAL

REJTVÉNY: Szeletelő
A meghatározásokra adott válaszokat írja be a sornak megfelelően. Az ábrán belül a számok betűket rejtenek,
ahol ugyanaz a szám ugyanazt a betűt rejti. A hosszú és rövid magánhangzók között nem tettünk különbséget. A szám nélkül maradt négyzetekbe került betűk adják a megfejtést, azokat jobbról balra folyamatosan
összeolvasva. A megállapítás F. D. Roosevelt amerikai államférfitől származik.

A helyes megfejtést beküldők közül könyvjutalmat nyert: Kiss Boldizsárné Nőtagozat.
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Tiszaújváros Ny-i szomszéd faluja
Falu Mohácstól É-ra
Üdülőhely Karcagtól É-ra
Falucska Csákánytól D-re
Pálháza K-i faluszomszédja
Falu a Velencei – tótól ÉNy-ra
Helység Bicskétől DNy-ra
Piliscsaba É-i szomszéd helysége
Hencida K-i szomszédja
Külsővat ikerszomszédja
Falucska Putnokról É-ra
Kazincbarcika szomszéd faluja
Helység Jánosházától K-re
Vámosatya szomszédfaluja
Dunamenti város lakosa

Humor:
A tüzérek kint gyakorlatoznak a lőtéren. Lövéslövés után, de a célt még véletlenül sem találják el.
Az öreg juhász a botjára támaszkodva figyeli őket,
végül megkéri a főhadnagyot, engedje meg, hogy
ő is lőhessen egyet.
‒ Rendben juhász, de ha nem találod el, megnyúzlak.
Az öreg tesz-vesz, irányzékot állít, majd telibe találja a célt.
‒ Öreg, ez véletlen volt, ott a másik cél.
A juhász azt is telibe találja.
‒ Figyelj, öreg, mondd meg, hogy csináltad!
‒ Azt nem lehet, mert az juhásztitok.
‒ Akkor semmi gond, egy éve még én is juhász voltam.
‒ Hát, én meg tüzér főhadnagy.

A nagyapa megkérdezi az unokáját:
‒ Kisfiam, hogy hívják azt a németet, aki eldugja a dolgaimat?
‒ Alzheimer, nagyapa, Alzheimer!

Az újoncok az ágyú elsütését tanulmányozzák. A
kiképző a végén megkérdezi:
‒ Van valakinek kérdése?
Erre az egyik kiskatona:
‒ Én csak egyet nem értek, hogy van akkora
erő abban a pici ütőszegben, hogy olyan
messzire repítse azt a nagy lövedéket?

Az utasszállító gép pilótája leszálláshoz készül. Leteszi a gépet, csikorognak a fékek, a gép nagy nehezen éppen meg tud állni a leszállópálya vége
előtt.
‒ Nem hiszem, hogy ez a leszállópálya hoszszabb lenne 400 méternél - mondja a pilóta.
Mire a másodpilóta:
‒ Igaz, viszont legalább 5 kilométer széles.

‒ Mondja, mit főz magának az anyósa?
‒ Mindig ugyanazt: bosszút forral!
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