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Katonafestők jubileumi kiállítása,
avagy a képzőművészet és az irodalom
találkozása
Idén a katonafestők kiállítása jubileumhoz érkezett. A XX. jubileumi kiállítás megnyitására április
10-én fél kettőkor került sor. A nagyszámú érdeklődőt először Morschhauser Miklós akvarellfestő szavalata fogadta, aki Arany János születésének 200
éves évfordulója alkalmából, a Walesi bárdok költeményét szavalta el. A Café Galériát betöltötte a művész érzelemmel és átéléssel előadott szavalata.
E szép bevezetés után Nagy Gyula nyugállományú ezredes köszöntötte az alkotókat és a nagyszámban megjelent érdeklődőt.
„Ma egy hagyomány továbbélését is ünnepeljük,
hiszen 20 évvel ezelőtt indult el a Klub kezdeményezése, azzal a céllal, hogy a tagok számára, művészetük megmutatására alkalmat biztosít Katonafestők Kiállítása címmel. Kezdetben ugyan csak ketten voltak – akkor még a Stefánia Galériában – mára már olyannyira kiszélesedett a kör, hogy a 30 tagozatból immár hét tagozat képviselői szerepelnek a
jubileumi kiállításon, itt a Café Galériában, ahol viszont szerencsére nincs a kiállítás megtekintésének
időbeli korlátja.

Nem vagyok művész, sem hivatásos műkritikus,
de szeretem a művészet minden ágában a szépet, a
tartalmasat. Különösen megbecsülöm, ha elhivatott
és művésszé vált amatőrök munkáiról beszélhetek,
ezért megtiszteltetés számomra, hogy ma ezt a jubileumi kiállítást megnyithatom. Ők mindannyian a
magyar honvédségben szolgáltak és – katonai hivatásuk mellett – szabad idejükben kezdték el a képzőművészet bonyolult világának megismerését,
majd saját szín- és formaviláguk kialakítását.

2017. május – június
Ezennel hadd mutassam be őket; hogy kiket is
köszönthetünk a mai Katonafestők kiállításán.
PÁNCZÉL Zoltán nyugállományú ezredes, akit
egyben 70. születésnapja alkalmából is köszöntünk.
Szeretett volna építész lenni, és tisztként majdnem
az is lett. Szerette az ábrázoló geometriát, a szabadkézi rajzot, majd a rajzon keresztül megszerette
a festészetet is. Ő már 20 éve kiállító művész. Képein a magyar tájat mutatja be. Szülőföldjét, az alföldi
tanyavilágot és a Szigetköz varázslatos ártereit főként ősszel és télen, amikor a csend és nyugalom üli
meg a természetet.
TISZTTARTÓ Edit, akinek saját jubileumi kiállításán – a Stefánia Galériában – a közelmúltban is
megcsodálhattuk csendéleteit és tájképeit, amelyek
mind a harmóniát, a mindent megszépítő derűt sugározzák.
MORSCHHAUSER Miklós nyugállományú alezredes szintén a közelmúltban tartotta jubileumi kiállítását. Hivatásos festőnek indult, hiszen festő szakon
végzett, de katona lett. Nyugállományban járja az
országot, keresi a natúr, még érintetlen tájakat,
helyszíneket. Képeivel a természet, a minket körülvevő világ és egymás megbecsülésére figyelmeztet.
NÉMETH András nyugállományú alezredes képzőművészeti gimnáziumban végzett, de ő is a tiszti
pályát választotta. Szülei és barátai biztatására
azonban fokozatosan fordult a grafikai ábrázolás és
a festészet felé. Képeit kemény forma- és színvilág
jellemzi. 1972-től már önálló kiállító, a Gödi Alkotótábor tagja.
KOLOSSVÁRY Miklós nyugállományú alezredes
szintén gyarapítja a nyugállományú művészeink sorát. Festészetét a személyes tapasztalat és élmények gyűjtése inspirálja. Szeretném megemlíteni,
hogy gazdag életútja egyik jelentős állomásán tagja
volt 1974-ben a Dél-Vietnami Nemzetközi Ellenőrző
Bizottságnak is. Az itt szerzett élményei grafikáin,
alkotásain is megjelentek. Először 2011-ben állította
ki műveit. Napjainkban – a nyugállományból fakadó
lehetőségekkel élve – különböző alkotótáborok
résztvevője.
SRAMKÓ Istvánné – S. KACSÓ Rózsa, akinek
életútja meglepetést is tartogat, mert szoros kapcsolatban volt a versenysporttal, tekintettel arra, hogy
aktív pályafutása alatt hosszútávfutó oktató, illetve
edző volt. Már 2004-től fest, megragadta a zsámbéki
hangulat és környezete. Alkotásaiban összekapcsolódik a képzőművészet és az irodalom, mert rendszeresen ír verseket is a képei mellé. A csendéletek
és tájképek mellett a legkedvesebb – és folyamatosan fejlesztett műfaja – a portréfestés.
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BARTHA Ildikó, aki állatorvos édesapja mellett a Dióspusztai Ménesbirtokon nevelkedett. A lóverseny pályán ezek a csodálatos állatok lettek az első témái, hiszen a téma itt szinte adott volt. A hobbyként indult rajzolás – a barátai számára készített képek után – egyre
inkább a legfontosabb elfoglaltsága lett. Tudását festészeti táborokban is fejlesztette.

1973. április 7-én a Dél-Vietnami Nemzetközi
Ellenőrző és Felügyelő Bizottság helikopterét 11.45
perckor  a kijelölt repülési útvonaltól eltérve 
rakétatalálat érte és a gépen utazó mind a 10 fő életét
veszítette.
Itt halt HŐSI HALÁLT Cziboly Csaba és Dylszki
Aurél. A Farkasréti temetőben lévő végső nyughelyük
44 éve a küldetés tagjainak zarándokhelye, amelyet
először elsősorban a bajtársak ápoltak. 1989-től a
Magyar-Vietnami Baráti Társaság (elnökségéből már
hatan a klubunknak is tagja) szervezi az évenkénti
megemlékezéseket.
Klubtagjaink közül sokan teljesítették a 3 éves és
kimagaslóan eredményes békefenntartói missziót.
Többen részlegvezetők, körzetparancsnokok, iránytisztek, helyi ellenőrző csoport-parancsnokok voltak.
44
éve
a
katonai
tiszteletadással
zajló
megemlékezésekkel példát mutatnak a bajtársiasság
szellemének tartósságából, a küldetésben szolgálatot
teljesítők összefogásából és mindezzel a hasonló
nemzetközi szerepvállalásban dolgozók előtt is
tisztelegnek.

Az alkotók rövid bemutatása után meggyőződésem,
hogy mindnyájuk esetében megjelennek autentikus
művészi fogások, jól megválasztott címek, a figyelmet
felkeltő térbeli elhelyezések stb. Remélem, hogy az érdeklődést és a tetszést a mai kiállítás nézőinél is kiváltják.
Azt is érdemes észrevennünk, hogy a kemény katonai kötelezettségeik teljesítése mellett indultak el a művészi pályán. Festményeik mégis az élet szépségét,
sokszínűségét, a hazai tájak békés világát vetítik elénk.
Fontos hangsúlyozni, hogy alkotóinkat a Klub anyagilag nem tudja támogatni, sőt inkább ők azok, akik a mi
rendezvényeinket képeik felajánlásával szponzorálják.
A sírnál koszorút helyezett el dr. Papp Ferenc ezds.
Ezt az önzetlen tevékenységet ezúton is köszönöm a
(HM), dr. Bognár László nyá. r. ddtbk. (BM), a Vietnami
tagság nevében.
Szocialista Köztársaság nagykövetsége, a Magyarországi Vietnamiak Egyesülete, a békefenntartásban
szolgálatot teljesítő és az összefogásban közreműködő
szervezetek képviselői (MATASZ, FTE, BBE). Ebben az
évben is eljött Dylszki Aurél özvegye, Erzsébet asszony
és unokája. Tagjaink az idei megemlékezéssel is a
nemes hagyományőrzés szellemét folytatták.

Szeretném megköszönni a Honvéd Kulturális Központ vezetésének és munkatársainak figyelmességét a
mai rendezvényünk megszervezéséhez is. KözösséA megemlékezés jelentőségét növelte, hogy a
günk büszke, mind a Házzal való együttműködésre,
hazánkban
tartózkodó Nguyen Thi Kim Ngan asszony,
mind a kiállítóink tevékenységére. Ezek a tárlatok az ala
Vietnami
Parlament elnöke április 10-én fogadta a
kotóknak erőt adnak további alkotó munkájukhoz.
Társaság
képviselőit.
A kiállítást ezennel megnyitom, és kérem, fogadják
Nagy Gyula nyá. ezds.
szeretettel a vendéglátásunkat is.”
Szerkesztőség

Koszorúzás a Farkasréti temetőben
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Kirándulás Hatvan városába
Március 23.-án a Hátországi Tagozat 24 fővel, Hatvan városába szervezett kirándulást. Vonattal mentünk, gyönyörű napsütéses tavaszi időben. Nagyon
kellemes, békés, virágos tiszta kisvárosba érkeztünk,
amely a Zagyva folyó két partján fekszik.
A Zagyva most kis patakocskának tűnt, de a több
méter széles és magas ártér azt mutatta, hogy szokott
ez a víz nagyobb is lenni, hiszen a folyó a Cserhát és
Bükk hegységeink vízgyűjtője.
Első állomásunk a Grassalkovich kastélyban levő
Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumának megtekintése volt. A gróf Nagyváradon született 1898-ban
és Budapesten hunyt el 1967-ben. Vadászatai során
sokat járt Afrikában és volt Alaszkában is. Utazásai
során állatokat és trófeákat gyűjtött. Vadászati hagyatéka nagyon gazdag. Élményeit meg is örökítette.
4000 kötetes könyvtárát a Ludovika téren levő Természettudományi Múzeumban őrzik.
A Grassalkovich palotában tudományos igényességgel építették fel Széchenyi Zsigmond munkásságát bemutató termeket. A halászmesterség és a horgászat fejlődésének bemutatása mellett két akváriumban is láthatók a hazai tavakban, folyókban élő halak.
A Kárpát-medence élőhelyei és vadfajtái voltak a
következő teremben, ahol a vadászmesterség történetével ismerkedhettünk meg.
A Széchenyi Zsigmond emlékszobában a gróf személyes tárgyait, bútorait, különböző életszakaszaiból
származó fényképeket láthattunk. Minden teremben
kivetítő is segítette a tájékozódást.
Utolsónak a barokk konyhát csodálhattuk meg,
amely méretével, kemencéivel volt lenyűgöző.
A kastély egyik emeleti termében Hatvany Lajosnak
a nagy mecénásnak is emléket állítottak. A neves
Hatvany család egy másik tagja, Hatvany Sándor pedig a városi cukorgyárat alapította.
Ebédelni az Udvarház vendéglőbe mentünk. A finom és bőséges étkezés után a Hatvany múzeumban
működtetett helyi kézműves sörfőzdében söröztünk,
ahol búza-, barna- és világos sör volt a kínálat. A sörfőzde és a mellette lévő könyvtár önkormányzati tulajdonban van, azzal a céllal, hogy a sörözőnek ne legyen kocsma jellege.
Mindezeket a programokat tagtársunk Váradi
György szervezte meg, és a programok sikerességét
le is vezényelte. Köszönjük szépen!
Hatvan története azonban sokkal „gazdagabb” annál, mint ahogy az ebből a cikkből, és kirándulásunk
alapján szerzett élményeink alapján leszűrhető lenne.
A Grassalkovich kastély története is bővelkedett tragikus fordulatokban. A II. világháború idején a gazdátlanul maradt kastély berendezését széthordták, elpusztították, ősfáit, díszcserjéit kivágták. Később volt
benne hadikórház, középiskola is. 1961-ben a kastélyban még kórházat hoztak létre, majd 1979-ben a
kastélyt életveszélyessé nyilvánították és lezárták. A
90-es években a felújítási munkálatok után lett múzeum. Megtudtuk, hogy a mecénásnak, Hatvany Lajosnak is mozgalmas élete volt - még Thomas Mann is
meglátogatta. Róla is oldalakat lehetne írni, hasonlóan, mint Hatvan város többi híres szülötteiről.
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Hatvan egy időben katonaváros is volt. HatvanNagygombosiban először Felderítő zászlóalj, majd
Műszaki-mentő ezred volt. A nyugdíjas katonák  az
önkormányzat támogatásával,  bajtársi egyesületbe
tömörültek, és felvették Gáspár András az 1848-as
szabadságharc tábornokának nevét, aki a szabadságharc bukása és a börtönből való szabadulása után
Hatvanban telepedett le és itt élt élete végéig. Az
Egyesület ápolja emlékét.
Kellemes, élményekkel gazdag napot zárhattunk,
egymással is jókat beszélgettünk.

Látogatás a Recski Nemzeti Emlékparkban
A Hátországi Tagozat idén is üdült Mátraházán 28
fővel. Az itt töltött egy hét alatt titkárunk, Bordáné Anikó kirándulást szervezett a környéken.
Ebben az évben a Recski Nemzeti Emlékparkba látogattunk el, amely Recsk központjától 3 km-re van a
Csákány-kő hegyen. Itt 1950-1953 között az AVH
/Államvédelmi Hatóság/ által működtetett kényszermunkatábor volt.
1500 fogvatartott élt itt és dolgozott a közeli kőbányában, külszíni fejtésen. Faludy György „Pokolbéli
víg napjaim” című írásában állít emléket a munkatábornak. A rabnak csak két alkalommal sikerült megszöknie. Az első feladta magát, mert hírét vette, hogy
családtagjait letartóztatták. A második szökés, 1951.
május 20-án történt. Az egyik rab őrnek öltözött, és
nyolc társával együtt úgy tettek, mintha külső munkára
mennének. Azonban egyedül Michna Györgynek sikerült Bécsig, majd Münchenig eljutnia és itt a Szabad
Európa rádióban olvasta be 600 rabtársának a nevét.
A Nyugat ekkor értesült a tábor létezéséről, a hozzátartozók pedig arról, hogy szeretteik még élnek.
1953-ban Nagy Imre miniszterelnök megszűntette a
Magyar Gulágokat. Ezt a tábort is bezárták és területét ledózerolták. A rendszerváltozás után a túlélők emlékei alapján építették fel a tábort, hogy az utókor is
képet alkothasson az akkori állapotokról és leróhassa
kegyeletét, a bírósági végzés nélkül  a társadalom
minden rétegéből  idehurcolt hősök előtt.
Az üdülőben folytattuk programjainkat, volt jól sikerült bál, erdei séta, és meglátogattuk a csülköst is.
Nagyon kellemes volt az itt töltött egy hét. Az üdülő
dolgozói mindig nagyon kedvesek és készségesek.
Örömmel megyünk oda jövőre is.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországi tagozat

Vendégünk volt a Honvéd Vezérkar főnöke
A Repülő és Légvédelmi Tagozat meghívására február 20-án dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvéd
Vezérkar főnöke előadást tartott a Magyar Honvédség
jelenlegi helyzetéről és a soron következő kiemelt feladatokról a Honvéd Kulturális Központban.
A mintegy 150 nyugállományú katona és egykori
honvédségi dolgozó számára érdekes és sok fotóval,
táblázattal szemléltetett információt tartalmazó tájékoztatót követően a Honvéd Vezérkar főnöke közel
egy órán át válaszolt a kérdéseinkre is.
Büki Péter nyá. alezredes
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Együtt ünnepeltünk a Nagytarcsaiakkal
A Repülő és Légvédelmi Tagozat számos tagja szolgált egykor a Nagytarcsa helyőrségben települt alakulatoknál, így természetesen többen is részesei voltak
2002-ben a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai
Egyesülete létrehozásának. Ez a kapcsolat azóta folyamatosan fejlődött, szélesedett. Ami nemcsak a jelentős rendezvényeken való kölcsönös részvételben,
hanem azoknak a volt hivatásos katonáknak és nyugdíjas polgári dolgozóknak egyre növekvő számában is
kifejeződik, akik mindkét klubnak aktív tagjai. Ebben
természetesen nem kis szerepe van, hogy mindkét vezetőség olyan programokat rendez, amelyre a másik
szervezet tagjai is szívesen utaznak el. Így volt ez a
Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületének
április 1-jei jubileumi ünnepségén is.
Bár az idei tavaszi időjárás mintha nem akart volna
elbúcsúzni a téltől, ezen a napon kevés felhő borította
az eget, reggeltől kellemes napsütésben fürödhettek
az elsőként virágzó fák, bokrok, növények. A
nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola tágas
rendezvényterme teljesen megtelt az egyesület tagjaival és a meghívott vendégekkel, akik között ott volt dr.
Keszthelyi Gyula nyá. mk. dandártábornok a Repülő és
Légvédelmi Tagozat elnöke a tagozat legalább harminc képviselőjével, Tóth Sándor Gábor nyá. ezredes,
a Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület elnöke (az egyesület
számos tagja tevékenykedik aktívan a Tagozatunknál
és a nagytarcsai közösségben is), Ignáth Tibor alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1. Katonai Igazgatási Központ parancsnoka vezető beosztású munkatársaival.
Papp János nyá. ezredes, a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesülete elnöke ünnepi beszédét
követően emléklappal és az egyesület plakettjével jutalmazta a klub támogatóinak és kiemelkedő munkát
végzett tagoknak hosszú éveken át végzett tevékenységét. Jó volt látni, hogy milyen sokan vehették át ezt
az elismerést! Amit az elmúlt évek rendezvényein látottak alapján elmondható: valóban ilyen nagy számban
voltak, akik megérdemelték!
Tétényi Emil nyugállományú vezérőrnagy, az egyesület tiszteletbeli elnöke (a Repülő és Légvédelmi Tagozatnak is régi tagja) rövid köszöntőjét szintén nagy
taps követte. Az ismerősei, volt beosztottai körében
változatlanul nagy népszerűségnek örvendő tábornok
helyett azonban sokat elmond a néhány hónapja
nyomtatásban is megjelent „Tíz év az ezred szolgálatában (1961-1970)” című kis kiadvány, melynek már írja a folytatását. Meggyőződése, hogy a múltnak vannak olyan történései, tényei, amelyeket nem szabad a
feledés homályában hagyni.
A jelen lévő társ-szervezetek képviselői az alkalomhoz készített emléktárgyakat adtak át a jubiláló egyesületet képviselő Papp János nyugállományú ezredesnek, aki megígérte, hogy ezeket majd elhelyezik a reményeik (és a település polgármesterének ígérete)
szerint újra beköltözhető, volt helyőrségi klubban.
Az ünnepi hangulatot tovább emelte a nagytarcsai
hagyományőrző táncegyüttes műsora és a „Két szoknya egy nadrág” produkcióban fellépett operetténekesek remek műsora.
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Az igazi tavaszi időjárásnak köszönhetően az ünnepség résztvevői vidám hangulatban tekinthették meg
a falumúzeumot, majd részt vettek a Múzeumkert 21

éves fájánál tartott megemlékezésen, mely végén emlékszalagot kötöttek az immár szépen kiterebélyesedett fa egyik ágára.
A program most is a szokásosan ízletes ebéddel zárult, melyet kötetlen beszélgetés követett. Ezzel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy még késő délután is alig akadtak üres székek.
Büki Péter nyá. alez.
Fotó: Bártfai Ferencné nyá. alez.

Képek, események az állatvilágból – I.
Köztudott, mi emberek, milyen büszkék vagyunk a
földi életben betöltött helyünkre, szerepünkre. Mivel
mindenek fölött állunk, e szemszögből szemlélünk
mindent, többek között az állatvilágot is, összességében – egyenként, fajonként – is. Időnként vicces gondolatok is lesznek ebből, amelyek versek formájában
látnak napvilágot. Egyik kedves ismerősöm (Sz. Á.) írt
jó néhány verset, ezekből indítanék egy sorozatot. Íme
az első.

A madarak énekversenye
Volt nagy sokadalom, rigó, cinke, bagoly,
galamb, veréb, pacsirta, pinty, fecske,
nem hiányzott az erdőből egy se.
A fülemüle lett a zsűri elnöke,
mert, mint tudjuk, ő az éneklés mestere.
Egyszerre énekelt, csattogott, huhogott
károgott az összes jelentkező, de
a nagy hangzavarban a zsűri senkire sem vevő!
Csak szépen sorban egyenként jertek,
A többi madár maradjon csak veszteg.
Élni-élni jó, fütyüli a rigó, turbékol a galamb,
Csattog a poszáta, csivitel a fecske,
Bőg a bölömbika, mely kisebb, mint az unokám marka.
Cserreg a szarka, billeg színes farka,
Hup, hup, hup – szól a búbos banka,
Ritmust ver a harkály az összes dalra.
Így folytatódik ez végestelen végig,
nem fárad a zsűri, hallgatná estig.
Szól a fülemüle, minden nóta szép,
hogy melyik a legszebb, azt tudja csak az ég.
Énekeljünk együtt, de ne össze-vissza,
Amikor beintek, szólaljon a rigó, sorban a poszáta
galamb, szarka, banka, majd a refrén együtt,
így szép a hangverseny, ha együtt éneklünk!
Jobbágy Zoltán nyá. ezds.
2017. május – június
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Anyák napja – május 14.
Az anyák megünneplésének története az ókori
Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának,
és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az
anyákat is felköszöntötték.
Angliában az 1600-as években az ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. Akkoriban a húsvétot
követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján
tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól meszsze dolgozó szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal tölthessék.
A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként elkészítették az anyák süteményét.
Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját, Julia Ward
Howe segítségével.
1907-ben a philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta
az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az
ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát
szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a célját 1914-ben
érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 1914.
május 9-i proklamációjával hazájában minden év május második vasárnapját az anyák hivatalos ünnepévé nyilvánította. (1914-ben május második vasárnapja, és így az Anyák Napjának első hivatalos megünneplése május 10. napjára esett.)
Sajnos azonban Anna Jarvis a népszerűsítésre
fordított ideje miatt nem vette észre, hogy hamarosan
az ünnepet „felkarolták” a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-kereskedők, akik
Európában is propagálni kezdték az Amerikában elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a kontinensen is. Az eredeti elképzeléshez képest – az élő és elhunyt anyák tisztelete – az
ünnep eltolódott az ajándékozás, Jarvis véleménye
szerint pedig főképp a virágkereskedők hasznának
növelése irányába. További élete során oly hevesen
tiltakozott az ünnep üzletiesedése ellen, hogy még a
törvénnyel is szembekerült egy vehemens tüntetése
során. Élete végére megbánta tettét és nem akarta
nevét Anyák Napjával kapcsolatba hozni.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Máriatisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban
már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját. Magyarországra az
ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége
hozta Amerikából és a legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és
megtették az előkészületeket az Anyák napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában így írtak a
napról: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket,
hogy május első vasárnapján tartandó «Anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki
növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét
19. évfolyam, 3. szám

és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába
kapcsolódik.”
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Anyák_napja

Apák napja – június 25.
Az apák napja egy világi ünnepnap, Magyarországon június utolsó vasárnapján ünneplik. A 20.
század elején kezdték el megtartani az anyák napja
párjaként. Az apaságot és a szülői szerepet ünneplik
ilyenkor. Ilyenkor emlékeznek az apákra, nagyapákra
és a többi férfi elődre. Az apák napját világszerte
számos különböző időpontban ünneplik. Ezen a napon általában ajándékot adnak az apáknak, és ilyenkor a család általában együtt van.
Amerikában a Crestonban Washingtonban született Sonora Smart Dodd volt az ünnep megalapításának legnagyobb kezdeményezője. Apja, a háborús
veterán William Jackson Smart egyedül nevelte fel
hat gyermekét. A hölgynek az adta meg a kellő önbizalmat, mikor Anna Jarvis megalapította az anyák
napját. Az apák napjának eredeti tervezett dátuma
június 5., édesapja halálának évfordulója lett volna,
de nem volt elég idő megbeszélni a részleteket a
szervezőkkel, így június harmadik vasárnapján tartották, és tartják ma is. Az első apák napja 1910. június
19-én volt Spokane-ben.
A William Jennings Bryanhez hasonló személyek
segítségével lett szélesebb körben ismert ez az ünnep. Az apák napját 1916-ban az akkori amerikai elnök, Woodrow Wilson is megtartotta családjával,
majd Calvin Coolidge 1924-ben javaslatot tett, hogy
nyilvánítsák nemzeti szabadnappá. Az ünnepet hivatalosan 1972-ben Richard Nixon ismerte el.
Az utóbbi években a kereskedők alkalmazkodtak
az ünnephez, ilyenkor általában a műszaki cikkek és
a szerszámok kereslete növekszik. Iskolák, és egyéb
gyermekintézetek az ünnep előtt mindig ajándékokat
készítenek.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Apák_napja

A feltalálók napja – június 13.
A feltalálók napja az a nap, amikor az adott országban a feltalálók közreműködéseiről, munkásságáról emlékeznek meg. Nem minden országban tartanak feltalálók napját. Azokban az országokban,
ahol mégis tartanak ilyen napot, többnyire egymástól
eltérő módon, szinteken és naptári napokon tartják
meg.
Magyarországon a feltalálók napját minden év június 13-án tartják SzentGyörgyi Albert emlékére,
aki 1941-ben bejegyeztette
a C-vitaminra vonatkozó
szabadalmát. A Magyar feltalálók napját a Magyar Feltalálók Szövetsége kezdeményezte 2009-ben.
Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki
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A Magyar Honvédelem Napja - május 21.
A világ szinte minden országa megemlékezik a
nemzet szuverenitását, önvédelmi készségét kifejező fegyveres erőiről. Az elmúlt évtizedekben, hazánkban többféle módon is sor került a fegyveres
erők tagjai ünneplésére. 1940-ben kormányzói rendelet június 28-át jelölte ki Honvéd Nappá. A rendelet szerint a Honvéd Nap a „fegyveres erők ünnepe”
a katonai szellem és hadsereg belső erejének ünnepélyes megnyilatkozása a nemzet színe előtt.
Az ötvenes évektől 1991-ig szeptember 29. volt a
Fegyveres Erők, illetve a Magyar Honvédség Napja.
A 82/1992. (V. 14.) kormányrendelet értelmében
1992-től a Magyar Honvédelem Napja május 21.
Ez a nap Budavár 1849. évi megvívásának napja, ezen a napon foglalta vissza az ország fővárosát
a Görgey Artúr (1818-1916) tábornok által vezetett
honvédsereg Hentzi osztrák császári tábornok csapatától.
A komáromi vár felszabadítása után a magyar
szabadságharc politikai és katonai vezetői Buda
visszafoglalását tűzték ki célul, mely megfelelt a
közvélemény várakozásának is, hiszen a főváros az
ország szuverenitásának szimbóluma volt. A támadás gyors és látványos győzelemmel kecsegtetett,
ami alkalmat adhatott a hadseregnek a pihenésre és
az újoncok felvételére. 1849. április 29-én a feldunai
hadtest zöme Komáromból Buda felé indult. A VII.
hadtest két hadosztálya Pöltenberg Ernő (18081849) vezetésével Győrnél maradt, a VIII. hadtest
mozgó része pedig a Csallóközben lévő császári
erőket tartotta szemmel. A magyar sereg május 4-én
érkezett a fővároshoz. Száma - a már előzőleg ott
lévő Aulich-hadtesttel együtt - mintegy 31 ezer főt
tett ki. Kmetty György (1813-1865) honvédtábornok
hadosztálya még azon a napon rohamot kísérelt
meg a vár ivóvízellátását biztosító vízmű sáncai ellen. Az akció azonban 200 főnyi veszteséggel végződött, és nem hozott sikert a Sváb-hegyről és a
Nyárs-hegyről megszólaló magyar tüzérség működése sem. A kis kaliberű tábori lövegek nem veszélyeztették a vár falait. Úgy tűnt, hogy a támadó magyar sereg alábecsülte a védők erejét. Szabályos
ostromra kellett felkészülni. Görgey Komáromból öt
nehéz ostromágyút hozatott a szükséges lőszerekkel. Ezek megérkezése után, május 12-én indult
meg a módszeres ostrom. Kijelölték a várfalnak azt
a szakaszát, amelyen rést kellett törni. Ezután a
hadsereg tüzérparancsnoka, Psotta Móric alezredes
irányításával megkezdődött a réstörő és az ezt fedező ún. leszerelő ütegek helyének előkészítése.
Fedezéket készítettek a tábori ütegeknek is, közben
pedig időről-időre lőtték a várat, hogy eltereljék a
védők figyelmét. Szintén ez volt a célja a gyalogság
látszattámadásainak. A budai várőrség parancsnoka, Heinrich Hentzi (1785-1849) tábornok ekkor nehézágyúival kíméletlenül bombázás alá vette Pestet.
A reformkor építészetének büszkesége, a pesti Duna-sor hamarosan a földdel vált egyenlővé, és a katonai szempontból indokolatlan lövetés sok polgári
áldozatot követelt. Május 16-án reggel megszólaltak
a magyar sereg ostromágyúi is. Egész nap lőtték a
falakat, így a várfal nyugati és délnyugati részén, a
19. évfolyam, 3. szám

Fejérvári kapu környékén hatalmas rések keletkeztek. 17-én virradóra az I. és a III. hadtest, valamint
Kmetty hadosztálya általános támadásra indult, de a
még túl magasan levő résen át a honvédek nem tudtak behatolni a várba. A magyar nehézütegek folytatták a várfal lövését. A döntő roham május 21-én
hajnalban kezdődött. Az I. hadtest csapatai a várfal
Krisztinaváros felőli szakasza ellen indultak támadásra, a III. a Bécsi kaput és a Vérmező felé eső sarokbástyát, míg a Kmetty-hadosztály a vízivárosi
vízmű sáncait vette ostrom alá. A golyózápor közepette legelőször az I. hadtest csapatai jutottak be a
várba hajnali négy óra körül. A Szent György térrel
szemközti - viszonylag alacsony - falakat egy önkéntesekből álló század mászta meg, majd a 47. honvédzászlóalj katonái is benyomultak a várkertbe. Az
itt álló olasz Ceccopieri-zászlóalj ekkor letette a
fegyvert. Ezt követően a Máriássy-hadosztály többi
csapata is bejutott a várba. Egy zászlóalj élén ekkor
maga Hentzi indult meg, hogy visszaverje a támadást. Az őket fogadó sortűzben azonban halálos sebet kapott, katonáit pedig szuronyroham vetette
vissza. Ezzel egy időben a III. hadtest csapatai betörtek a Bécsi kapunál. Röviddel később Kmetty is
sikert aratott, elfoglalva a vízmű sáncait. Hentzi helyettese, Alois von Alnoch (1799-1849) ezredes ekkor a robbantásra előkészített Lánchídhoz ment, de
az aknák őt magát pusztították el, a híd alig rongálódott meg. A még fogságba nem esett császári
csapatok a királyi várba vonultak vissza, ahol reggel
hét óra körül letették a fegyvert. A május 4. és 21.
közötti ostrom alatt az osztrák hadsereg négy elsőrendű hadosztályát veszítette el, 710 katona elesett,
4200 fő, köztük 113 tiszt hadifogságba került. A kétségtelenül jelentős - nagyságrendileg csak az ozorai
diadalhoz mérhető - győzelmet hozó harc 370 magyar honvéd életét követelte, és 670-en sebesültek
meg.
Ugyanezen a napon Varsóban I. Miklós orosz cár
és I. Ferenc József osztrák császár végleg megállapodott az orosz hadsereg magyar forradalom elleni
intervenciójában, a cár 200 ezer orosz katonát ígért
a magyar szabadságharc leverésére.
Forrás: http://www.ktp.hu/kalendar/

A nándorfehérvári diadal emléknapja
július 22.
A nándorfehérvári diadal a magyar–török háborúk egyik jelentős eseménye, amelynek során 1456.
július 4–21. között a keresztények (magyarok és
szerbek) Szilágyi Mihály vezetésével hősiesen védték Nándorfehérvár (a mai Belgrád) várát II. Mehmed török szultán nagy túlerőben levő ostromló seregével szemben, majd a védőkhöz 10 ezer katonájával időközben csatlakozó Hunyadi János vezetésével, Kapisztrán János 30-35 ezer keresztesével
közösen július 22-én, a vár melletti csatában legyőzték a törököket.
A csatát követően pápai rendelettel bevezetett
déli harangszó a keresztény világban azóta a nándorfehérvári diadalra emlékeztet.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/
2017. május – június

BUDAPESTI OBSITOS-7

Fegyvernemi napok

Petőfi Sándor: Tiszteljétek a közkatonákat!
Tiszt vagyok... ha lát a közlegénység,
Tisztelkedve megyen el mellettem;
Én pirúlok, gondolván magamban:
Nincs igazság, nincs igazság ebben.
Nekünk kéne köszönteni őket,
Mert minálunk sokkal többet érnek. Tiszteljétek a közkatonákat,
Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.
Velök állunk a csaták tüzében,
De mi tudjuk, hogy miért csatázunk,
Mert van, ami győzelemre buzdít,
Vagyon elvünk, van tán gazdaságunk,
S von előre csábító varázsa
A dicsőség ragyogó szemének. Tiszteljétek a közkatonákat,
Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.
Ők az elvet hirből sem ismérik,
És a haza? kemény mostohájok,
Izzadásuk díjában nekik csak
Kenyeret vet s rongyokat dob rájok,
S zászlajához hogyha odaállnak,
Nyomorért csak új nyomort cserélnek. Tiszteljétek a közkatonákat,
Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.
S mit tudják ők, mi az a dicsőség?
S ha tudnák is, mi hasznuk van benne?
Nincsen lap a történet könyvében,
Ahol nevök följegyezve lenne.
Ki is győzné mind fölírni, akik
Tömegestül el-elvérezének? Tiszteljétek a közkatonákat,
Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.
Ha megtérnek csonkán a csatákból,
Koldusbotot ád a haza nékik,
S ha elesnek, a felejtés árja
Foly sírjukon s neveiken végig.
És ők mégis nekimennek bátran
Az ellenség kardjának, tüzének! Tiszteljétek a közkatonákat,
Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.

Magyar Hősök Emlékünnepe – május 28.
A magyar hősök emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták Magyarországért.
Az ünnepen általában katonai tiszteletadással
egybekötött koszorúzási megemlékezést tartanak a
rákoskeresztúri Új köztemetőben a magyar katonahősök emlékművénél, valamint a Hősök terén, a hősök emlékkövénél.
A Hősök emlékünnepét az 1924. évi XIV. törvénycikk rögzítette, mely kimondta, hogy „minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját (...) a
magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli”.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/
19. évfolyam, 3. szám

május 1. – augusztus 31. között

Május
4. Vegyivédelmiek Napja
Szent Flórián napja
19. Jogi és Igazgatási Szolgálat Napja
Szent Ivó, a jogászok védõszentjének napja.
29. Magyar Békefenntartók Napja:
Az ENSZ 2002. 12. 11-i határozata értelmében ez a nap az ENSZ Békefenntartók Nemzetközi Napja.

Június
4. Építők Napja
Az 1897. június 6-7-i első magyar Építőmunkás kongresszus tiszteletére
6. Katonai Közlekedés Napja
Baross Gábor születésnapja
10. Elhelyezési Szolgálatok Napja
Honvédségi Beruházók, Ingatlankezelők,
Fenntartók és Üzemeltetők Napja
27. Gépesített lövészek Napja
Szent László napja

Július
1. Hadkiegészítők Napja
1968-ban ezen a napon alakították meg a
megyei hadkiegészítési rendszert
1. Egészségügyi Szolgálat Napja
Semmelweis Ignác születésnapja
2. Repülő-műszakiak Napja
Adorján János repülõgép konstruktõr halálának a napja.
8. Katonai Ügyészek Napja
Ezen a napon jelent meg a honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról szóló 1912. évi
XXXIII. törvénycikk az Országos Törvénytárban.
25. Harckocsizók napja
Szent Kristóf napja
25. Hadihajózás Napja
A Mészáros Lázár hadigõzös vízre bocsátásának (1848.) évfordulója.

Augusztus
1. Fegyverzettechnikai Szolgálat Napja
A Tüzér Ellátó Csoportfõnökség megalakulásának (1950.) évfordulója.
10. Katonai Adminisztráció Napja
Szent Lőrinc napja, az ügyviteli szakterület
napja.
14. Katonai Meteorológia Napja
Dr. Hille Alfréd születésnapja
15. Légierő és Repülő Fegyvernem Napja
Nagyboldogasszony ünnepe
Szerkesztőség
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Bakos József karnagy 85. születésnapja

Szentendrén jártunk

Meglepetés programmal köszöntötték február 25én az egykori Honvéd Palota Zenekar tagjai a zenetanár, zenekar alapító karnagyot, Bakos Józsefet 85.
születésnapján az MH Budapesti Nyugállományúk
Klubja rendezvénytermében.
A zenekar, amely 25 évvel ezelőtt alakult és mintegy 20 éven keresztül működött a Honvéd Kulturális
Központban számos alkalommal adott sikeres koncertet a hazai és külföldi fellépései során. A fafúvós
együttes rendszeres közreműködője volt a ház, azon
belül a nyugállományúak klubja rendezvényeinek. A
havonta megrendezett vasárnap délutáni koncerteken felcsendülő melódiák éveken át szórakoztatták
klubunk zeneszerető közönségét.
Jóllehet immár öt éve annak, hogy a zenekar az
utolsó koncertjét adta, a zenekari tagok, Bakos tanár
úr egykori tanítványai nagy örömmel jöttek a hívó
szóra, hogy ezen a szép évfordulón együtt köszöntsék a szeretett és tisztelt karnagyukat.
Kovács Tibor alezredes, a Központi Zenekar karmestere délután egy rövid próbával "összerázta" a
zenekart, akik Szentek bevonulásával köszöntötték a
terembe belépő, igencsak meglepődő és meghatott
egykori karnagyukat. A köszöntő beszédek, a pezsgő
és a születésnapi torta mellett talán a legnagyobb
ajándék az volt Józsi bácsi számára, hogy az egykori
tagok közül nagyon sokan eljöttek, és hogy újra megszólalt a Honvéd Palota Zenekar. A délután során
sok-sok régi dallam csendült fel a zenekar tolmácsolásában, és egy zeneszám erejéig persze Bakos karnagy úr is kezébe vette a karmesteri pálcát.

Harangozó Rezső egy újabb könnyű sétára hívott
minket. Szentendre, ez a csodás kisváros a földrajzi
elhelyezkedésével, hangulatával a lakóhelyünktől való könnyű megközelítésével, akár kéthetente is sétára csábíthatna. A Balkánról menekülő népek által betelepült városka csúcstartó az egy négyzetkilométerre eső templomok számában.
Először a Városi Tömegközlekedési Múzeumban voltunk. Ismét gyermekek lettünk, le- és felszálltunk a felújított matuzsálemekre, csöngettünk, tujáztunk a régi HÉV gőzmozdony, a Hungaroplan kísérleti villamos és a többi busz és trolibusz között.
A belvárosban megnéztük a híres Pozsarevacskatemplomot, és az ősi ikonfalat, amelyet feltehetőleg
még a menekülők hoztak magukkal régi hazájukból,
Pozsarevácból. A szerb templomok többi ikonosztázát már itt készíthették – magyarázta a vezetőnk.

A családias rendezvény beszélgetéssel és a közös
emlékek felidézésével zárult. Az eseményről készült
videofilm itt tekinthető meg:
https://youtu.be/hBikRpx5wgE
Köszönet illeti szervezőket és közreműködőket,
külön is Kovácsné Senkei Ágnes egykori zenekari titkárt, és köszönet az MH Budapesti Nyugállományúak
Klubja elnökségének, hogy a feltételeket biztosították
számunkra.a
Gulácsi Attila nyá. ezds.
HKK Törzsasztal elnöke
19. évfolyam, 3. szám

Utunkat a DUMTSA Jenőről, a város főbírójáról
majd első polgármesteréről elnevezett úton folytattuk
tovább a városközpont felé. A Fő téren Rudi folytatta
érdekfeszítő tájékoztatását a városka múltjáról.
Ezután a szentendrei Belgrád székesegyház
szerb ortodox egyház püspöki széktemplomhoz mentünk, amelynek 48 méter magas, főhomlokzati harangtornya, a szentendrei tornyok közül a legmagasabb. A Belgrád székesegyház kertjében található a
Szerb Egyházi Múzeum, amely őrzi az Ortodox
Egyházmegye gazdag művészeti örökségét. Az egyik
itt látható kegytárgy díszíti a 2012-ben kiadott szerb
bélyeget.
Továbbhaladva a Várdombra jutottunk, rajta a Keresztelő Szent Jánosról elnevezett római katolikus
plébániatemplomhoz. A várdombról élmény volt körülnézni. Ráláttunk a Dunára, a romantikát idéző tetőkre, a sikátorszerű utcácskákra. Akiben még maradt valami energia nem hagyta ki a Kovács Margit
Múzeumot sem.
A városnézés és a sok kulturális, lelket tápláló
program után a testre is kellett gondolni. A kis csapat
a Corso étteremben pihent meg, de a Szamos cukrászdát is útba ejtettük.
Dr. Gruber Nándor nyá. ddtbk.
Pénzügyi tagozat
2017. május – június
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Példaképünk a 85 éves örökös
tiszteletbeli elnökünk
Dr. Lindner Miklós nyá. altábornagyot mindenki ismeri a Budapesti Nyugállományúak Klubjában. A Híradó
tagozat örökös tiszteletbeli elnöke, aki rendszeresen
részt vesz a tagozat munkájában. Életkorát meghazudtoló energiával segíti a tagozat munkáját. A vezetőségi
üléseken rendszeresen kifejti véleményét, hozzászólásával, javaslatával segíti tagozatunk munkáját. Bármikor számíthatunk a munkájára, magánéletét mindig háttérbe helyezi, ha a közösségi érdek úgy kívánja. Szabadidejét feláldozva részt vesz a tagozat életében, még
az idős, beteg klubtagokat is szívesen látogatja. 1991óta tagja a klubnak, és azóta részt vesz a tagozatunk
életében, pozitív hatással van a klubéletünkre. Szinte
hihetetlen, de már 25 éve, hogy nyugállományba vonult
és belépett a klubba és alapító tagja lett 1998-ban a
Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületnek. Majd 15évig az elnöki tisztséget is betöltötte. Nem tudott és a
mai napig sem tud tétlenül pihenni. Mindig tettre kész
és a közösségért tenni akaró személyiség volt, akkor
érzi jó magát, ha a közösségért, barátaiért, a volt munkatársaiért sikerül valamilyen munkát végezni. Legyen
az segítség, vagy felkérés egy előadásra, teljesen
mindegy, csak a vállalása, az egyéneknek, vagy a közösségeknek hasznára váljon. Számára a siker a mások sikerének elősegítése. Nyolcvan évesen látszólag
visszavonult, de a valóságban, azóta is aktív tagja a
PTHBE és a híradó tagozatnak, részt vesz minden elnökségi (vezetőségi) ülésen és klubnapon. Mindig van
véleménye, javaslata. Akik régóta ismerik, azok látják
rajta, hogy a 85 év kikezdte az egészségét, az élet a
sok megpróbáltatás miatt, valamint a biológiai törvényszerűség hatással van rá is. A klubunknak örökös tiszteletbeli tagja, a híradó tagozatnak és az egyesületnek
örökös tiszteletbeli elnöke. Az Ő mondása, szállóigéje:
„A híradó szolgálatnál elfáradt, megöregedett, megbetegedett katonák kezét nem szabad elengedni, nem
szabad magukra hagyni.”
1932. március 21-én született Budapesten, szülei
egyszerű
munkások
voltak. Fiatal gyermekként
nagyszüleinél
Aradon
nevelkedett.
Majd 6 éves korában
visszakerült Budapestre. A II. világháború
után jelentkezett a Zalka Máté Híradó Tiszti
iskolába (a mai Petőfi
laktanyába), majd 1949
októberében 17-évesen
behívót
kapott,
és
megkezdte a katonai
pályafutását. 1950-ben
alhadnagyi
rendfokozattal felavatták, és első beosztásba a laktanyában állomásozó Híradó ezredhez került szakaszparancsnoki beosztásba. Később a 43. váci híradó ezredhez került áthelyezésre, század majd zászlóalj parancsnoki beosztásba. Felettesei hamar felfigyeltek a jó

19. évfolyam 3. szám

képességű fegyelmezett katonára és (1957-1961-ban)
beiskolázták a Zrínyi Miklós Katonai Akadémiára. Az
akadémia elvégzése után a székesfehérvári 5. hadsereg híradó főnöki beosztásba helyezték. Hamar felismerte, hogy folyamatosan gyarapítani kell a szakismereteket a híradószakma magas szintű követelménye érdekében. Ez a felismerés vezérelte vezetőként és erre
buzdította beosztottjait is. Újabb diploma megszerzése
után 1973-ban előléptették ezredesi rendfokozatba.
1975-ben kinevezték a Vezérkar Híradó Csoportfőnökének, amelyet nyugdíjazásáig töltött be. 1979-ben a
Köztársasági Elnök tábornoknak nevezte ki. Közben
megvédte kandidátusi értekezését „Összfegyvernemi
hadsereg híradásának megszervezése” címmel, amiért
megkapta a doktori címét. 1990. decemberi 31.-i nyugállományba helyezésével, 42 évi szolgálati idővel befejezte a katonai pályafutását. De a közösség iránti szeretete nem fejeződött be, még ma is aktívan részt vesz
klubunk és a Puskás Egyesület munkájában. A fiatalabb vezetők kikérik véleményét és számíthatunk
szakmai tapasztalatára, soha sem tér ki a feladat elől. A
híradó szolgálatban dolgozó és dolgozott kollégáinak
elkötelezett képviselője.
Magánéletében a család a legfontosabb számára.
Hatvankét évet élt együtt feleségével harmonikus szeretettben, akit ez év március 20-án súlyos betegség következtében a Nemzeti sírkertben kísért utolsó útjára. Ezt a
tragédiát nem tudja elfogadni, de nem zárkózik be,
igyekszik fájdalmát a vállalt feladatába, munkába temetni. Elégedett eddigi életével, számára nem az a fontos,
hogy mi történt és történik a hátralévő életében, hanem
az, hogy hogyan tud örömet szerezni másoknak, a környezetében élőknek. Természetesen elsősorban a fia
családjának és két unokájának. Akikre büszke, de sohasem dicsekvő, pedig lenne miről, mert a fiát taníttatta és
az unokák nevelésébe is besegített feleségével együtt.
Mi mindnyájan büszkék vagyunk örökös tiszteletbeli
elnökünkre, de arra is, hogy a Puskás Egyesület alapító
tagja és elnöke volt. A Budapesti Nyugállományúak
Klubja minden tagja nevében nyolcvanötödik születésnapja alkalmából kívánjuk, hogy még nagyon sokáig jó
egészségben családja és a klubtagok körében, sok szeretetben és boldogságban legyen része. Továbbá kívánjuk, hogy munkájával sokáig segítse elő a Híradó tagozat hírnevét, elismertségét.
Soós Tamás nyá. alezredes
Híradó tagozat elnöke

Bölcsesség
Ahogy a zápor és a szél szó nélkül szépeket beszél.
Maradj csöndesen önmagad, simogasd meg az ágakat.
Amennyit, úgyis annyit érsz, nem lesz több, ha csak
beszélsz
Olyan légy, mint a szívverés ritmusa, nem sok, nem kevés.
Ismerd hibáidat, bánd a bűnt, ne kívánd, ami messze
tűnt.
Vedd végre észre, hogy ki vagy, s ahhoz örökre hű maradj.
Egy érzőn, ahogy a kék hegyek, élned egyedül így lehet.
Szerb György
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Feddés
Arisztotelész így feddte meg tanítványát, Nagy Sándor császárt,
aki a lakomán túl sok bort ivott.
‒ Az első pohár bor, amit megittál, az egészségé, a második
a jókedvé, a harmadik a bánaté, a negyedik a gyalázaté.

Arisztotelész a tudásról

8. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Én, siposmisi
Sipos Mihály szerzői estje
Helyszín: Aczél terem
Belépő: 300 Ft
11. csütörtök 17 óra
Mindenki Hadtudománya
Dr. Kállai Attila mk. alezredes:
Zrínyi-Újvár feltárásának térképészeti munkái
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!

Egyszer megkérdezték Arisztotelészt (i. e. 384 – 322) az ókori görög filozófust, Nagy Sándor császár
nevelőjét, hogy szerinte mi a különbség a tudós és a tudatlan kö12. péntek 19 - 22 óra
zött.
‒ Ugyanaz, mint az élő és a holt VISSZATÉREK ÉN
ember között – felelte a bölcs. Blum József jubileumi koncertje
Zenekar: Jankai Band
Belépő:3500 Ft
Az Enciklopédisták vitája
Denis Diderot (1713-1784) író és Igényjogosultaknak: 2500 Ft
filozófus a többi enciklopédista tár- Helyszín: színházterem
saságában a hitről és Istenről vitat14. vasárnap 10 -11 óra
kozott.
A Bűvészet mesterei
‒ Isten? – szólt Voltaire. – Ha
KAKAÓBÁR bűvésztanoncoknak
nem volna, ki kellene találni.
Előadó: Fülöp Tibor
Diderot határozottan bólintott:
Helyszín: Pódium bár
‒ Igen. Pontosan ezt tették az
Belépő: 2000 Ft
emberek.
Igényjogosultaknak 1500 Ft

Honvéd Kulturális Központ 14. vasárnap 14-15 óra
programajánló
A Bűvészet mesterei
Május
3. szerda 18 óra
Ébredés – Egy új kezdet
Bánhalmi Norbert foto kiállítása
Helyszín: Stefánia Galéria
Nyitva: május 15-ig, 13-18 óráig
A belépés díjtalan!

Kőhalmi Ferenc, Méhes Csaba,
Rob Alton ( BMX), Fülöp Tibor
Helyszín: Színházterem
Belépő: I-V sor 3500 Ft
VI sortól 3000 Ft
Igényjogosultaknak: 2500 Ft

14. vasárnap 19 - 22 óra
A Bűvészet mesterei
4. csütörtök 17 óra
Varieté a Stefánián
„Életmű-töredék és új művek”
Galambos Fecó, Kőhalmi Ferenc,
Ézsiás István római és Symposion- Méhes Csaba, Sebastian&Kristina
díjas acélszobrász kiállítása
és a Golden Power
Helyszín: Caffé Galéria
Helyszín: Színházterem
Nyitva: május 19-ig
Belépő: I-V sor 5000 Ft
VI sortól 4000 Ft
7. vasárnap 10 óra
Igényjogosultaknak: 2500 Ft
PALOTALÁTOGATÁS
Belépő: 1 000 Ft
15. hétfő 17.30
Igényjogosultaknak: 800 Ft
Biztonságpolitikai előadások
Info:horvath.ildiko@hm.gov.hu
Dr. Kaiser Ferenc, Dr. Lattmann
Jegyek csak elővételben kaphatók Tamás: Olvadó jég, megfagyó
viszonyok - vetélkedés az Északi
7. vasárnap 17 óra
sarkhoz való hozzáférésért
Tematikus Zenés Táncest
Helyszín: Pódium bár
Önök Kérték!
A belépés díjtalan!
Luxemburg Rádió Zenekar
Helyszín: Pódium bár
16. kedd 18 óra
Belépő: 1500 Ft
Stefánia Szalon
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
19. évfolyam, 3. szám

Gálvölgyi János Kossuth- és Jászai Mari díjas Érdemes művész
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 800 Ft
18. csütörtök 11 óra
Stefánia Meseszínház
Csipkerózsika
Turay Ida Színház előadása
Helyszín: színházterem
Belépő:1500 Ft
Csoportos belépő: 1200 Ft
19. 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
21. vasárnap 10 óra
BUDAPESTI BELVÁROSI SÉTÁK
„Az első a legnagyobbak között:
Hild József”
Indulás: 10 órakor a Vörösmarty téren, a kisföldalatti végállomásánál
A program ára: 1500 Ft/fő
Igényjogosultaknak: 1000 Ft/fő
Jegyek elővételben a Stefánia Palota HKK jegypénztárában
Info: horvath.ildiko@hm.gov.hu
22. hétfő 14 óra
Csendül a nóta
Cserháti Zsuzsa Emlékműsor
Fehér Adrienn előadása
Helyszín: színházterem
Belépő: 800 Ft
22. hétfő 13.00
MH Nyugállományúak kiállítása
A reformkor és a kiegyezés kora
Helyszín: Caffé Galéria
Nyitva: május 31-ig
23. kedd 19 óra
KözTÉr
AJJAJ! MIVÉ LETT A VILÁG! Kepes András előadása
Helyszín: színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
25. csütörtök 17.30 óra
Missziós történetek
Dr. Isaszegi János ny. vőrgy:
Közel a Távol-Kelet újabb háborúja?
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
2017. május – június

TARKA OLDAL
25. csütörtök 19 óra
Szántó Armand – Szécsén Mihály – Fényes Szabolcs:
Paprikáscsirke, avagy Stex és
New York
zenés vígjáték két részben
GERGELY THEÁTER előadása
Helyszín: Színházterem
Igényjogosult belépő: 1800 Ft
Normál: 2300 Ft

Június
2. péntek 17 óra
Erdély madártávlatból fotókiállítás
Helyszín: Stefánia Galéria
6. kedd 14 óra
Bartha Ildikó festménykiállítása
Helyszín: Caffé Galéria
11. vasárnap 10 óra
BUDAPESTI BELVÁROSI SÉTÁK
A magyar Wall Street, a pénz palotái, a Nádor utca
A program ára: 1500 Ft/fő
Igényjogosultaknak: 1000 Ft/fő
Jegyek elővételben a Stefánia Palota HKK jegypénztárában
Info: horvath.ildiko@hm.gov.hu
16. 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

Augusztus
25. 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

MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja
Tel.: 06-1-433-9019;HM:26-419
e-mail: bpnyklub@bpnyklub.hu
www.bpnyklub.hu
19. évfolyam, 3. szám
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Május
9. kedd 10.00
Felkészítés a vetélkedőre
Klubszoba
16. kedd 10.00
Klubtanács ülés
Klubszoba
17. szerda 10.00
Múzeumlátogatás
Nemzeti Galéria
Találkozás a Képtár előtt
22. hétfő 13.00
Kiállítás
A reformkor és a kiegyezés kora
Összeállították a Klub Tagozatai
Megnyitja: Nagy Gyula nyá. ezds.
Helyszín: Café Galéria
Nyitva: május 31.ig
22. hétfő 14.00
Csendül a nóta
Színházterem
23. kedd 10.00
Felkészítés a vetélkedőre
Klubszoba
25. csütörtök 10 óra
Szociális és kegyeleti biz. ülés
Klubszoba
29. hétfő 10 óra
Közművelődési bizottsági ülés
Klubszoba
31. szerda 7.00
Kirándulás: Hortobágy
Indulás: Keleti pu. (IC pótjegy)

Június
8. csütörtök 13.30
Vetélkedő
Helyszín: Pódium bár

Július
Nyári szünet

Augusztus
28. hétfő 10.00
Közművelődési bizottsági ülés
Új klubszoba
31. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti biz. ülés
Új 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.: 06-1-433-9006
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
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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 Márquez Kolumbiai írótól származik.
Beküldendő a megállapítás, határidő: augusztus 10-e.

A helyes megfejtést beküldők közül könyvjutalmat nyert: Cseh Gyula t. ftörm., Humán tagozat.
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Város a Tisza D-i szakaszán
Ésszerűtlen
Helység Mosonmagyaróvártól K-re
Falu Méhtelektől É-ra
Megyeszékhely ÉK Magyarországon
Város a Tisza és Körös találkozásánál
Tokaj szomszéd falujabeli
Patak faluszomszédja
Falu Pécsváradtól É-ra
Herend D-i faluszomszédja
Katymár szomszédja
Cece szomszédfaluja K-ről
Város Bánk mellett
Falucska Tótkomlóstól K-re

Humor:
Nyuszika fut az erdőben, találkozik a medvével, aki
a fának dőlve lövi be magát:
- Dehát medve, miért rontod az egészséged ezen a
gyönyörű napon? Gyere inkább fuss velem!
Már ketten futnak, mikor meglátják a rókát szipuzni:
- Róka! Miért rontod az egészséged ezen a szép, tavaszi napon? Gyere fuss velünk!
Már hárman futnak, amikor meglátják a farkast cigizni.
- Farkas koma! - mondja a róka, - Hát te nem tudod,
hogy a dohányzás káros az egészségre? Miért nem
futsz inkább velünk?
Mire a farkas:
- Menjetek a fenébe! Minden egyes alkalommal, amikor a Nyuszika bevesz egy speedet, nekünk futnunk
kell?
Egy férfi nagyon utálja a felesége macskáját és elhatározza, hogy megszabadul tőle. Beteszi a kocsijába, és elhajt vele 10 utcával messzebb, ott kiteszi a
parkban és hazahajt. Épp hogy hazaér látja, hogy a
macska kényelmesen ballag fel a lakásuk lépcsőjén.
Másnap elviszi 30 utcával messzebbre, de mire haza-

ér a macska is otthon van. Következő nap elvezet 30
km-el messzebbre, lefordul egy országútra, majd egy
mellékúton is megy még össze-vissza vagy 10 km-t.
Itt bemegy egy erdőbe és kiteszi a macskát. Néhány
óra múlva cseng a feleség telefonja:
- Marcsi, otthon van a macska?
- Igen, itthon.
- Add neki a telefont, teljesen eltévedtem, és meg
akarom kérdezni tőle a hazafelé vezető utat!

Egy fickó kifogja az aranyhalat.
- Ha visszadobsz, teljesítem egy kívánságod!
- Mindig is híres, gazdag ember szerettem volna lenni.
Azt kívánom, hogy legyek mondjuk egy herceg!
- Rendben, este lefekszel és holnap reggelre egy híres, gazdag herceg bőrében ébredsz.
A fickó nagy boldogan lefekszik este aludni, majd reggel ébresztik:
- Ferenc Ferdinánd, ébredjen, megérkeztünk Szarajevóba!

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.

19. évfolyam, 3. szám
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