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Boldog új évet!
Jó hagyományunk folytatása!
Az MH Gábor Áron Bélyeggyűjtő Kör immár évtizedes hagyománya alapján szervezte meg bélyegkiállítását 2017. november 3-5 között, az „Ember és
bélyeg” címmel a Stefánia Palotában. Ez a kiállítás
rendhagyó,
mivel minden
ősszel láthatunk egy bélyegkiállítást a
patinás teremben. A kiállításra a témának megfelelő
emlékívet adtunk ki.
Az idei kiállítás szokatlan, mert az anyagainkat a
MABÉOSZ HUNFILA 2017 Nemzeti Bélyegkiállítás
és Szalon keretében mutathattuk be, ami számunkra
megtisztelő. A MABÉOSZ kiállítását a 90. Bélyegnap, illetve a 150 éves magyar bélyeg tiszteletére
szervezték. A több mint 200 keretoldalon bemutatottak az érdeklődők minden igényét kielégíthették, hiszen ilyen válogatás egyszerre, egy időben ritkán
kerül a nagyközönség elé.
A HUNFILA megnyitójára érkezett számos látogató betekintést nyerhetett a 150 éve megjelent magyar bélyeg évfordulójára kiállított kiemelkedően
rangos gyűjteményekbe, amelyek nemcsak kordokumentumok, hanem a bélyeggyűjtők „gyöngyszemei”.
A megnyitó résztvevői Glatz István a
Szervező Bizottság
elnöke, Dr. Kövér
László
házelnök,
Dunai
Péter
a
MABÉOSZ elnöke,
Nagy László a Magyar Posta filatéliai
igazgatója.
A rangos gyűjtemények mellett szerényen meghúzódva mutattuk be körünk életét, az emberiség fejlődéstörténetét, a flórát, a művészetet, a más érde-

kességeket, amelyek jelzik a bélyegek világának
sokféleségét. Úgy gondolom, hogy sikerült úgy öszszeválogatni a kiállítási anyagokat, hogy azok hű
képet adjanak a teljességről. A 32 keretoldalon bemutatottak a bélyegek szépségét, sokféleségét és a
címünkben jelzett emberiség fejlődéstörténetét tárta
az érdeklődők elé.
Körünket tizenegy kiállító képviselte és mutatta
be a gyűjtői munka eredményességeit, és adta át a
miniatűr szépségek és dokumentumok tárházát a látogatóknak. A háromnapos nyitvatartás alatt több
mint ezren látták a bemutatott anyagokat, és nyilatkozatuk, az emlékkönyvi beírásuk alapján köszönetüket és elismerésüket fejezték ki a gyűjtőknek.
A Gábor Áron Kör
kiállított
anyagainak
többsége a tagjainak
gyűjtői és tiszteletbeli
tagjai feldolgozói munkáját tükrözte. Rendszeres kiállító Dósa István, Ács Gábor, Czellér
Árpád, Kiss Károly, Kovács Imre, Dr. Koháry
István, Molnár Ferenc,
Dr. Grúber Nándor,
Mándi Tibor, Soós Károly és a külső kör képviseletében Bakos József.
A kiállításról kapott vélemények, elismerő szavak
megerősítettek bennünket abban, hogy továbbra is
fontos feladatunk az egyik legszebb hobbi fennmaradása érdekében a feldolgozott bélyeganyagok
bemutatása, megszerettetése. Körünk ennek megfelelően a jövő évben is szeretné az érdeklődők igényeit minél színvonalasabban kielégíteni, mivel
2018-ban ünnepeljük megalakulásunk 60. évfordulóját. Köszönet illeti a MABÉOSZ-t és a Magyar Honvédséget, hogy támogatták rendezvényünket. Nélkülük ilyen sikerekről nem tudnánk beszámolni.
Mándi Tibor
tagozat elnök
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BESZÁMOLÓ
2017. január 24 – 2018. január 23-ig
az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
tevékenységéről
2017. január 24-i éves beszámoló Küldöttgyűlésünk
meghatározta a tisztújítást követő harmadik éves
feladatainkat.
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló
tvr. szerint az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb
szervezet egyszerűsített beszámolóját a Fővárosi
Bíróság felé május 31-ig le kellett adni - olyannyira,
hogy 2017.OBH.XIV.A.7.1/431 számon az országos
Bírósági Hivatal igazolta, hogy Klubunk 2011. évtől
beszámolóit rendben leadta.
Ezt követően egy újabb jogszabályi megfelelés
következett, július 01. és augusztus 30. között, a
meglévő ügyfélkapu mellett kötelezően a cégkapura is
regisztrálni kellett. A jogszabályt alkotó szerint, ez azt
jelenti, hogy búcsút inthetünk a személyes vagy
papíralapú közigazgatási ügyintézésnek. Mindezek
közjegyzői ügyintézést és költségeket, kiadványok
megvásárlását, nagyobb teljesítményű technikai
berendezések megvásárlását is jelentik. Mindenesetre
a NISZ – Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
- cégkapunkat 2017. 08. 31-én visszaigazolta. Az
anyag összeállításában, felterjesztésében Bartos
Lászlóné nyá. ftzls. munkája kiemelendő.
Az előfizetett Civil Szervezetek Jogi Értesítőjének ez
évi 2. száma is megérkezett (155 oldal) – tehát a
változások állandó tanulmányozást, alkalmazást és
megfelelést jelentenek.
Szervezeti életünk:
2015-ben elfogadott alapszabályunk egyértelműen
meghatározza a KLUB rendeltetését, célkitűzéseit, a
megvalósítandó feladatokat. Azt is, hogy a
Küldöttgyűlés határozatai szellemében a KLUB
döntéshozó szerve a Klubtanács. Ez a gyakorlatban
nem mindig van így.
Sajnos a XIV. kerületben bevezetett fizetős
parkolási rendszer nehezíti tagjaink megjelenését a
különböző rendezvényeken.
A Klub létszámának alakulása:
A Klubnak 2017. január 1-jén
2539 fő nyilvántartott
tagja volt
az elmúlt évben kilépett
42 fő
elhalálozott
111 fő
új felvétel
43 fő
a változás így összesen
110 fő csökkenés,
A Klubnak 2017. december 15-én 2429
fő
nyilvántartott tagja volt (1001 nő, 1428 férfi), és
az átlag életkor 76,0 év
Ügyvezetés tevékenysége:
Elhelyezési körülményeink eddig stagnáltak, az
intenzív esőzések következtében, rendszeresen
beáztunk, most már az iroda is veszélyeztetett lett. A
tervezett átalakítások határidős csúszása időnként
előnyünkre is változott.
A 2017. 09. 19-i KT ülésen meghatározottak szerint
először a tagozatok a pinceklubban használt
szekrényeiket költöztették fel a 2. emeletre.
A
HÁZ-ban
a
terveknek
megfelelően
a
rendezvényeinket megtarthattuk.
20. évfolyam, 1. szám

Február 9-én a 19. Nyugállományú Bálunkat
tarthattuk. A kezdeti érdeklődés egy picikét
megfogyatkozott, pedig a Kulturális Alosztály
támogatásával
biztosított
művészek
adtak
színvonalas műsort. Kovács Robi a Görbetükör Szini
Társulat vezetésével „Amíg élünk zenélünk” címmel.
Írásban és szóban is meghívtuk és felkértük a bál
megnyitására Vargha Tamás politikai államtitkárt,
aki el is vállalta, de sajnos elfoglaltságai miatt csak
írásban köszöntötte a bálozókat. Megtisztelte és
megnyitotta a bált dr. Papp Ferenc ezredes a HM
Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály
vezetője. Dicsérő szavakkal méltatta a bálozók
hagyományőrzését, a kaszinó szellem folytatását.
Személyesen megtisztelte bálunkat Aulechla József
ezredes az MH BHD KRI igazgatója. 17 szervezetet
kértünk fel a bál támogatására.
A NŐNAPOT március 8-án berkeinkben
ünnepeltük, valahogy az elképzeléseink igazi célját
nem tudtuk elérni, sem a megjelenők, sem a műsor
tekintetében. Természetesen az ügyvezetés tagjai
köszöntötték a HÁZ velünk együttműködő, segítő
NŐ dolgozóit is.
A Katonafestők kiállítását a 20. évforduló
jegyében április 10-től 21-ig rendeztük. Hajdanán
kettő katonafestő kezdeményezésére, ma a kiállítók
létszáma - hét tagozatból – állt össze. Az első
kiállítók egyikét 70. születésapján külön is
köszöntöttük.
„A Reformkor és a kiegyezés kora 1790-1867ig” című kiállításunkat 2017. 05. 22 - 30-ig
tartottuk. A kiállítás anyagát 29 tablón mutattuk be.
Az egyes tablók anyagának összeállítását a
tagozatok sorsolás alapján kapták és készítették el.
Így bemutattuk az időszak történelmét, főbb
eseményeit, jelentős személyiségeit, építményeit,
művészetét. Az anyag tervezésében, a kivitelezés
irányításában Szabó Béla nyá. mk. alez., a
kivitelezés végrehajtásában Altorjai Sándor nyá.
ezds. és Szetei Ferenc nyá. ftzls. példaértékű
munkát végzett.
A kiállítás anyagából állítottuk össze a vetélkedő
kérdéseit, amire felkészítő előadásokon (Jobbágy
Zoltán, Pintye János) tájékoztattuk a nevezett
csapatok tagjait.
A vetélkedőt 2017. 06. 08-án a Stefánia Palota
földszinti termében tartottuk.
A vetélkedőre 12 csapat nevezett. Izgalmas és
szoros versenyben az első helyen holtverseny
alakult ki a vegyivédelmi és a hadihajós tagozat
között, harmadik helyezett a felderítő-I tagozat lett.
2017. szeptember 12-én az MH BHD KRI
Kulturális és Közművelődési alosztályával kulturális
szakmai nap keretében a Törzsasztal tagozatunk
közreműködésével sor került a II. Nyugdíjas
Kultúrosok Országos Találkozójára. Délelőtt
szakmai előadások zajlottak (Aulechla József ezds.,
Nagy Gyula nyá. ezds., Péter László nyá. ezds., Réz
András filmesztéta), majd délután szekciókban folyt
a munka. Aktív tapasztalatcsere folyt, különösen a
hagyományőrzés hatékonyságának a folytatásában.
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Kiemelt rendezvényként gondolunk a december 18i FENYŐÜNNEP megrendezésére.
A munkamegosztások nagyjából kialakulnak, az
írásos dokumentumok kiadásra kerültek.
A tagozatok és az ügyvezetés tevékenysége
2017. 05. 30-án 90. születésnapja alkalmából köszöntöttük KISS SÁNDOR nyá. altbgy.-ot, a KLUB
Tiszteletbeli Elnökét, a Klub Örökös Tiszteletbeli Tagját, a „PRO MILITUM ARTIBUS” hadtudományokért
címmel kitüntetett tagját. Megtisztelte rendezvényünket IGNÁTH Tibor alez., az MH KIKNYP 1. KIK parancsnoka is.
Itt szeretnénk megemlékezni Dusnoki Sándor nyá.
mk. ezds., a térképész tagozat örökös tiszteletbeli elnöke, LACHÁZI LÁSZLÓ nyá. ezds. az F-I volt elnöke, dr. HAJMA LAJOS nyá. ezds.,/F-I/ VADÁSZI
TIBOR nyá. vőrgy.,
KOVÁCS JÁNOS nyá.
ezds./pü./, HUBERT ISTVÁN nyá. hhj. ezds.-ről a
hadihajós tagozat tiszteletbeli elnökéről, a Klub Örökös Tiszteletbeli Tagjáról, akik elhagytak bennünket.
Valamennyien a Magyar Honvédség Halottjaiként
kerültek minősítésre és elbúcsúztatásra, továbbá a
december közepén elhunyt Tamás István t. őrgy.ról, a humán tagozat elnökéről, a Klub Alapító Tagjáról, Örökös Tiszteletbeli Tagjáról. Életük, szakmai teljesítményük, közösségi munkájuk példa lehet a most
funkciókban lévők számára is.
Jubiláló tagozataink 35 év után – a Pénzügy 04. 24én, 45 év után – a Kertbarát 09. 07-én 15 év után – a
Személyügy 11. 14-én, 35 év után – az Informatika
11. 28-án, 10 év után a Nemzetbiztonsági 12. 14-én
ünnepeltek tagozat szinten, ahol ebből az alkalomból
Emléklapot adtunk át.
A Klubtanács ülések a terveknek megfelelően
03. 21-én, 05. 16-án, 09. 10-én, 11. 21-én - 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 rendszeresen tájékoztattunk.
A Budapesti Obsitos szerkesztésében Szabó Béla
nyá. mk. alez – titkárunk – teljesíti a lapzárta határidőket, javult az újság tartalma – több írás jelenik meg
tagozataink életéről, munkájáról. Az újság nyomdába
adásával egy időben a honlapunkra kerül, valószínű
ennek köszönhető, hogy az írott példányokból szép
számmal marad.
A korszerű adattárolás, nyomtatványok készítése,
tagkönyvek kitöltése, jelentések felterjesztése, az Obsitos szerkesztése számítógépes rendszerrel történik.
Sok, tagozatoknál lévő adatot kellett pontosítani, kiegészíteni. Ezen munkafolyamatokat Szabó Béla nyá.
mk. alez – titkár végezte.
Az ügyvezetés és a tagozatok együttműködésében
további javulást várunk, vagyis a magasabb szervekkel kötött együttműködési megállapodásokban rögzített feladatsorokat, és ami a legfontosabb
HATÁRIDŐKET – megrendelés – helyfoglalás –
technikai eszközigénylés – kegyeleti minősítés – elismerés – rekreáció – be kellene tartani.
Elismerések:
Ebben az évben a következő elismeréseket kapták
munkájukért a tagjaink:
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Honvédelemért Kitüntető Cím babérkoszorúval 1 fő
Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozat
2 fő
Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozat
7 fő
Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozat
12 fő
Aranykor Kitüntető Cím arany fokozat
3 fő
Aranykor Kitüntető Cím ezüst fokozat
4 fő
Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozat
11 fő
HM és HVK ajándéktárgy
1 fő
HM és HVK emlékplakett
3 fő
HM és HVK emléklap
1 fő
Felterjesztett, de elutasított
1 fő
Klub elismerések
festmény
5 fő
könyvjutalom
26 fő
Munkabizottságok tevékenysége:
- közművelődési munkabizottság
A 2017. 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: Gödöllő,
Meszlény, Hortobágy, Szolnok, Edelény helységekbe.
Szoborpark, Óbuda Helytörténeti Múzeum, Nemzeti
Galéria, Aquincum, Vasúttörténeti Múzeum.
A tagozatok közművelődési felelősei szervezésében
és irányításával sok tartalmas rendezvényt hajtottak
végre, különösen kiemelhető: híradó, Gödöllő.
A munkabizottság tevékenységét hatékonyan segítette Tóth Haraszti Ágnes az MH BHD Kulturális és
Rekreációs Igazgatóság, közművelődési részlegvezető helyettese. Jelentős munkát végzett Pintye János
nyá. ezds. a munkabizottság elnöke, aki a kirándulások helyeit az utazások előtt végigjárta, hogy konkrét
tapasztalatokkal segítse a résztvevőket, ebben lelkes
támogatót talált Tóth Gábor nyá. ezds. személyében.
- szociális-kegyeleti munkabizottság
Fotul József nyá. alez. a jobb tájékoztatás érdekében folytatta tematikus felkészítési programját. Ennek
érdekében:
- januárban a segélyezés lehetőségeiről, fontosságáról, az alapítvány tevékenységéről, a segélyezési
lehetőségekről, a kérelmek megfogalmazásáról az
MH Szociálpolitikai Közalapítvány előadója tartott tájékoztatót.
- februárban indult az interaktív ülések rendje, vagyis egy-egy munkabizottsági felelős számolt be a tagozatánál folyó érdemi munkáról, hasznosítható tapasztalatok átadásáról,
- márciusban a NŐNAPI megemlékezés, a Katonaözvegyek Országos Találkozójára való jelölés,
- májusban az MH EK Honvédkórház 3. telephelyén
tettek hagyományos látogatást, ahol szerény ajándékkal lepték meg a gondozási körbe tartozó ellátottainkat, Szabó Tünde őrgy. az MH K1.KIK érdekvédelmi
részleg vezetőjével együttműködve.
26-án folytatva a saját hőseinkről való megemlékezést – UGRAI Ferenc altbgy. sírjánál tartottak koszorúzást a tüzér tagozat aktív közreműködésével.
- augusztusban a közlekedési tagozat sírkőavatást
hajtott végre Sárközi István nyá. ezds., az egy éve
elhunyt tiszteletbeli elnökük sírjánál.
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A munkabizottsági üléseken kapják az
információt (MH RKKK tájékoztatásai, belépési
igazolványok
igénylése,
Erdőbénye
igénybevétele, KORK térítési díjak, kegyeleti
változások, gyászcsoport indulása tárgyában, stb.)
Feltétlenül javítani kell a 80 év felettiek - jubileumi
születésnaposok - központi megemlékezésére
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. Az
idei évben a NAV-tól kapott összeg 154186 Ft,
amelyet a Fenyőünnepre fordítottunk.
Együttműködésünkről:
A HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló
Főosztály vezetőjével és a szervezeti rendjébe
tartozó osztályok munkatársaival napi kapcsolatban
állunk. Minden protokoll rendezvényi meghívásuknak
eleget teszünk.
A
HVK
Személyzeti
Csoportfőnökség
Humánszolgálati
Osztálya
vezetésével
és
munkatársaival
hatékony,
általuk
segítő
együttműködés valósul meg, különösen elismerési és
kegyeleti ügyekben.
A Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport 8 fős
képviseletének aktív tagjai vagyunk. A módosított
hatáskör alapján a parlamenti államtitkár a
működtető, a felügyelő a TKKF főosztályvezető –
elfoglaltságaik miatt csak évente két esetben
ülésezik. Ebben az évben a 2018-2026 Idősügyi
Stratégiára vonatkozó javaslatot kellett felterjeszteni.
Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár vezetésével – pk., pk.h., TÖF –
kapcsolatunk személyes, a Kulturális és Rekreációs
Igazgatóság munkatársaival példamutató, hatékony
együttműködés folyik.
Az MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság – az 1. Katonai
Igazgatási Központ munkatársaival példamutató,
kölcsönösen egymást segítő munka folyik.
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány Kuratóriumi
negyedéves üléseire rendszeres meghívást kapunk,
sőt együttműködési megállapodás megkötésében
vagyunk érdekeltek.
A Budapest Helyőrség Szociális Alapítványával
kuratóriumi tagként is érdekeltek vagyunk – dr.
Keszthelyi Gyula nyá. ddtbk. és Molnár Mihályné nyá.
r. alez. személyében - de valahogy nem jogszerű az
együttműködés. Jótékonysági – zenés, hajós rendezvényeikrerendszeresen
meghívásokat
kapunk, ahol pénzadományokat gyűjtenek.
A bázis/anya alakulatok felmérése után – követve
a szervezeti és vezető váltásokat, formálódnak a
kapcsolati
lehetőségek
és
hajlandóságok.
Természetesen példás kivételek is vannak,
nemzetbiztonságiak, térképészek, pénzügyesek,
hadtáposok, hadkiegészítők, stb.
Ügyvezetés
20. évfolyam, 1. szám

.Nyugdíjas találkozó az MH KIKNYP-nél
November 15-én nyugdíjas találkozót tartott az
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH KIKNYP) 1. Katonai Igazgatási
Központja, a fővárosi, valamint a Pest megyei jogelőd
szervezeteknél egykor szolgált munkatársai részére
a Honvédelmi Minisztérium Lehel utcai objektumában.
„6 évvel ezelőtt ezen a napon alakult meg a Parancsnokság"- így köszöntötte a csaknem 150 megjelent nyugállományú katonát és honvédségi nyugdíjast Ignáth Tibor alezredes, a budapesti központ parancsnoka. Tájékoztatást adott a központ elmúlt időszakban végrehajtott feladatairól és fontosabb eseményeiről.

Ezután Nagy Gyula nyá. ezredes, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának elnöke a klub tevékenységéről számolt be és invitálta a jelenlévőket,
hogy csatlakozzanak a klubhoz, hiszen fontos a közösséghez való tartozás. Elmondta, hogy az év során
havonta tartunk klubnapokat, rendszeresen szervezünk különböző rendezvényeket, december 18-án
Fenyőünnepre várjuk szeretettel a tagokat és családtagjaikat.
A rendezvény hivatalos részét követően kötetlen
szórakoztató műsor következett: Pohly Boglárka, a
Turay Ida Színház művészének operett előadását
hallgatta meg a közönség, akiket a színésznő bevont
az éneklésbe.

Az ízletes ebéd után pedig lehetőség nyílt a kötetlen, baráti beszélgetésekre is. A rendezvényen jó néhány klubtársunk is részt vett.
Szerkesztőség
(Forrás: www.hadkiegeszites.hu)
2018. január - február
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Amatőr Szenior Táncverseny

Születésnapi köszöntés a Várfok borozóban

"Táncolok, míg élek, mert tánc nélkül nincs élet"
Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatától októberben első alkalommal meghívást kaptunk a Zuglói Civil Házban rendezett "Öröm" Táncversenyre, amelyet az 50 év felettiek részére szerveztek.
Minden kikötés nélkül bárki jelentkezhetett. Klubunk Nőtagozata kötelességének érezte, hogy részt
vegyen a kihívásban, minél több helyszínen, akárcsak
nézőként, vagy szereplőként, minél többféle megmérettetésben, mint például a táncversenyben. El is fogadtuk a kellemes és "jól megmozgató" kulturális lehetőséget. Három "táncos párunk " el is vállalta a saját zenére történő színpadi fellépést. Kozma Attila és
Zsuzsa rock and roll táncot; Soósné Erzsi és
Gavránné Erzsi bemutatta "kacsa jelmezben" a "kacsa táncot", Pauliné Marika és Pusztai Kati pedig férfi
és női formában a "Bécsi keringő" dallamára lejtették
a lassú szép keringőt.
Többen is jelezték táncos szándékukat (Nagyné
Zsóka és Krausz Margó "tangóra"), de akkor már nem
volt elég idő. A zuglóiak is bemutatkoztak, főleg 8-10
fős csoportos táncaikkal és mások is páros táncokkal,
szintén nagy sikerrel.
A zsűri elnöke: Keleti Andrea táncművésznő volt,
illetve zsűri társak is voltak Sokácz Anikó, Molnár
Zsuzsanna (önkormányzat) Héver László személyében. A rendezvényen jelen volt Tóth Csaba MSZP-s
országgyűlési képviselő úr is.
P. Edit volt a konferanszié és a tánctanár. Soósné
Erzsike volt a zenei szerkesztőnk. Mindhárom táncpárosunk nagyon szép eredményt ért el, oklevelet, arany
és ezüst plakettet, csemege- és édességkosarat nyertek, s mindannyian egy kellemes délutánt. A közönség tapsolt, ujjongott és dalolt.

A meghívottak örömmel jöttek össze, hogy Pintye
János nyá. ezredest 83. és Szabó Béla nyá. mk. alezredest 70. születésnapja alkalmából köszöntsék.
Érkezéskor a belépő köszöntő egy kupica „vöröskeresztes” (Unikum) volt, majd egymás után peregtek a
köszöntők.
Rácz László azt kívánta, hogy hosszú évtizedek
alatt felhalmozott tudását János hasznosítsa a kultúra népszerűsítésére még sokáig, jó egészségben
mindnyájunk megelégedésére és örömére, Szabó
Béla bajtársunk pedig a tőle megszokott precízséggel
irányítsa a nyugállományú Klub adminisztrációját,
segítve ezzel a tagozatok munkáját.
Ezután Nagy Gyula nyá. ezredes a Bp-i Nyugállományúak Klubja elnöke méltatta mindkét ünnepeltet, hangsúlyozva munkájuk magas színvonalon való
végzését, és fontosságát. Kívánja, hogy még sokáig
szolgálják a közösséget, melynek érdekében végzik
sikeres tevékenységüket. Továbbiakban jó erőt és
egészséget kívánt munkájuk és családjuk körében.
Magyar József nyá. alezredes a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület elnöke a lényegre térve elmondta, hogy az ünnepeltek több évtizedes gyakorlata csak fokozta ambíciójukat, a jobb eredmények elérésére. Magabiztos, kiválóan felkészült erős karakterű emberek, akik a cél elérése érdekében sem időt
sem fáradságot nem ismernek. Kiemelte, hogy az
eredményesen végzett munkát nem az öncél, hanem
a közösség felemelése, életvitelének jobbá tétele céljából végzik. Sok ilyen ember kellene a kultúra és a
közösségi élet szervezéséhez.
Mivel a további sok hozzászólás alapvetően a jókívánságokat és a gratulációkat tartalmazta, összegezve valamennyi elismerés a dicséret hangján szólt.
A megelégedettség sugárzott a megszólalásokban,
melyek alatt közben csengtek a poharak, a hangulat
emelkedett, melyet fokozott az asztalon lévő „butykosok” 50 fokos tartalma is. Ehhez párosult a 12.00-kor
felszolgált gőzölgő füstölt csülök kemény tojással,
tormával és mustárral, melynek különleges illata bejárta a helyiséget
Nagy Gyula
pohárköszöntőjében megköszönte Pintye János és
Szabó Béla
munkáját, továbbra is kérte őket a lelkiismeretes
magas színvonalú munkára. Jó hangulatot és jó étvágyat kívánva emelte poharát az ünnepeltekre.
Ebéd alatt baráti beszélgetések voltak, fogyott a
pezsgő, a fehér és vörös bor, mely megteremtette a
hangulatot az ebéd utáni nótázáshoz, és a régi katona emlékek felidézéséhez.
Jó hangulatú összejövetel volt, így utólag engedtessék, meg hogy még egyszer gratuláljunk az ünnepelteknek.
Rácz László nyá. alez. és Tóth Gábor nyá. ezds.
Rakéta és tüzér tagozat

A táncverseny elérte célját, mert egyre többen rájöttünk, hogy táncolni, zenélni ÖRÖM és MOZOGNI
JÓ. Meghívtak bennünket Szenior tánctanfolyamra is,
amelyen szakoktató tanít bennünket az időskori kulturált mozgásformára. Jövőre még többen jelentkezünk,
ha újra meghívnak bennünket is.
Csoportos táncra is mehetünk, készülhetünk, ha
más tagozatoknak is van ilyen fajta igényük, egy kellemes, lazító, de újabb klubszerű időtöltésre és mozgásformára. Azóta klubnapjainkon gyakoroljuk a tanult
ülőtáncos gyakorlatot is, a szeniorok aktivitásával. jelszavunk is azonos a XIV. kerület felhívásával.
"Táncolok, míg élek, mert tánc nélkül nincs élet.”
Molnárné Klári Nőtagozat
20. évfolyam, 1. szám
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Kirándultunk a levegőben – háromszor is!

Készül az új Idősügyi Stratégia

A Repülő és Légvédelmi Tagozat tavalyi légi kirándulását követően nemcsak más tagozatoktól, de
több bajtársi egyesülettől is megkerestek, hogy szeretnének részt venni egy újabb kis magasságú repülésen. Az időjárás, valamint az egyéb feltételek
azonban nem igazodtak a jelentkezők más programjaihoz. Végül október végén és november elején háromszor is sikerült magasba emelkednünk azokkal,
akik a Repülő és Légvédelmi Tagozat, a Tiszta Égbolt BE, a Bem József BE és Balassi Bálint BE tagjai
közül el tudtak jönni a dunaújvárosi repülőtérre.
A vendégeket most is Rácz László nyugállományú ezredes, a repülőtér gondnoka, egykori helikopteres pilóta üdvözölte, de a Dunaferr RK több tagja
is eljött, hogy közreműködjön a repülési nap zavartalan lebonyolításában. Igaz, első alkalommal olyan
alacsony volt a felhőalap, hogy még a déli órákban
sem emelkedett 150-200 méter fölé. Ennek ellenére
senki sem ment haza csalódottan. Ugyanis az egyik
ultrakönnyű motoros repülőgép pilótája is kilátogatott
aznap a repülőtérre
és Sinus típusú gépével mindenkit elvitt egy tíz perces
sétarepülésre. Így
legalább azok is belekóstolhattak a felhők aljába, akiknek
eddig nem volt ilyenben részük.
A következő két alkalommal viszont már a vitorlázórepülésé volt a
főszerep. A langyos őszi szellő, a
megritkult felhőzet, az egyre kéklőbb égbolt és a jó
látási
viszonyok
igazi élményt biztosítottak a motornélküli repülés
szépségéből. Mindenki
annyiszor
szállhatott fel, ahányszor akart. Voltak, akik háromszor is beültek a Rubik Ernő által tervezett (ma már
legendás repülőgépnek számító) Góbé kabinjába.
Sőt, még a mindig velünk tartó Vendel kutyus is bekéredzkedett egy körre, hogy a magasból ő is láthassa a Dunát és a környező településeket, szántóföldeket és az utakon száguldó apró autókat.
Azt, hogy ezek a napok milyen élményt jelentettek a
résztvevőknek, egyértelműen kifejezi, hogy a többség már azt kérdezgette: jövő tavasszal mikor kezdődik a repülési szezon? Tagozatunk egyik tagja,
Bárány János százados még ott a repülőtéren jelentkezett vitorlázórepülő kiképzésre. A nála idősebbek viszont természetesen inkább a gyermekeik,
unokáik figyelmébe fogják ajánlani ezt a lehetőséget.
Büki Péter nyugállományú alezredes
Repülő és Légvédelmi Tagozat

A 109/2008. /HK 20./ HM utasítás mellékleteként
jelent meg a „Magyar Honvédség Idősügyi
Stratégiája /2009-2017”Mivel a IS decemberben hatályát veszti, így a
HM humánpolitikai főosztálya, a HVK Személyzeti
Csoportfőnökség
humánpolitikai
osztálya
elkészítette az „MH Idősügyi Stratégiája /20182027/” tervezetét.
A tervezetet az Idősügyi
Munkacsoport képviselői előzetesen megkapták,
ehhez véleményeket, javaslatokat, kiegészítéseket
kértek, amiket szövegszerűen kellett megtenni. Az
idő rövidsége miatt csak a nagy létszámú tagozatok
vezetőit kértük fel ezen kérés teljesítésére. A
javaslatokat
összegeztük,
egy
részét
szövegszerűen,
a
nehezen
bedolgozható
észrevételeket felsorolásban továbbítottuk. Itt
szeretnénk megköszönni a tagozatelnökök által
kapott nagyon kulturált, tényszerű hasznosítható
véleményeket.
Ezen javaslatok, észrevételek bedolgozásában a
HM Idősügyi Munkacsoport 2017. november 14én az Idősügyi Stratégia tervezetét megvitatta.
A HM Humánpolitikai Főosztály vezetője –
Kovács Tamás úr – elmondta, hogy a kidolgozás
során a kormányzati Idősügyi Stratégiát, a HVK
SZCSF
szakmai
gyakorlati
tapasztalatait
felhasználva alkották meg a tervezetet, amelyben
hangsúlyos szerepet kap az „aktív időskor”. A
Munkacsoport tagjai aktív, tényszerű információk
felhasználásával védték korábbi javaslataikat, illetve
az
összefüggések
birtokában
tettek
újabb
észrevételeket.

20. évfolyam, 1. szám

Nagyon konstruktív, alkotó ülés volt, ahol az
érdekképviseleti
szervek
eredményes
párbeszédet folytathattak.
Szabó József ezredes – a Munkacsoport titkára
– tájékoztatást adott arról, hogy még találkozni
fogunk a tervezettel, amikor a tárcán belül belső
körre
kerül kiküldésre, ezt követően a
munkacsoport
tagjai
ismételten
véleményt
alkothatnak. Kérte a tagokat, hogy legyenek akkor is
aktívak és példamutatóak, hogy a ma aktív katonái
is be akarjanak lépni az általuk képviselt
érdekvédelmi/érdekképviseleti szervezetekbe.
Nagy Gyula nyugállományú ezredes
a Klub elnöke
az Idősügyi Munkacsoport tagja
2018. január - február
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Képes levelezőlapok Budapestről

Utolsó alapító tagunk emlékére

Történelmi Magyarország képeslapokon címmel tartottunk könyvbemutatót a Honvéd Kulturális Központban 2017. december 5-én.
Kovács Imre
nyá. dandártábornok kedd
délután 16 órától mutatta be
képeslap gyűjtési hobbijának
legújabb (második) kötetét
az 1896-1921
közötti időszakról. Az ingyenes rendezvényre a
Honvéd Kulturális Központ Gobelin termében került sor.

2017. november 30-án kaptuk a szomorú hírt,
hogy TAMÁS ISTVÁN tartalékos őrnagy az MH
Budapesti Nyugállományúak Klubjának egyetlen
élő alapító tagja 2017. november 29-én –
életének 90. évében - elhunyt.
Napokkal
megelőzően
még
részt vett tagozata
évzáró
beszámoló
Klubnapján, ezért is
volt lesújtó a hír.
Tamás
István
1927. június 11-én
született Szegeden.
Gyászszertartására
2017. december 14én 11.45 órakor az
Új
Köztemetőben
került sor.
Tamás István a
Magyar Honvédelmi
Sportszövetségben egyike volt a Tartalékos
Tisztek
Utóképzési Bizottság
vezetőjének,
rendszeres látogatója volt a Váci utcában működő
Magyar Néphadsereg Központi Klubjának. Itt egy
1961. márciusi rendezvényen Szász Domonkos
alezredes vetette fel, hogy létre kellene hozni egy
Tiszti Nyugdíjas Klubot. Kérte, aki tagja kíván
lenni, az vegyen részt az 1961. április 6-án
tartandó alakuló gyűlésen.
Tamás István a gyűlésen aláírta az alapító
jelenléti ívet, így vált 34 évesen, alapító tagjává a
Magyar Néphadsereg Nyugdíjas Tisztek és
Tiszthelyettesek Budapesti Klubjának. Közösségi
ember lévén, hamar a Magyar Honvédelmi
Szövetség összekötője lett. A Klub tagozódása
idején,
1979-ben
humán
tagozatként
önállósodtak. Ebbe a tagozatba általában
külsősök – MHSZ, Honvéd Művészegyüttes,
kultúrosok, újságírók – tömörültek. Ezen időtől lett
vezetőségi tag, majd 1998. december 1-től a
tagozat elnökének választották.
Mindig figyelemmel kísérte a klubmozgalom
változásait, igyekezett minden helyzetben - az új
körülményekben is - a közösséget összetartó,
mozgósító rendezvények megszervezésében
részt venni. Különösen kiemelkedő szerepet
vállalt a korosodó tagjaik látogatásában,
segítésében, helyzetük javításában, ügyeik
intézésében. A családtagok utógondozásában is
példaértékű munkát végzett.
A Klub emblematikus szereplője volt, emlékfát
ültetett az 50. évfordulón, márványtáblát avatott
az 55.-en, a Nyugdíjas Bálok rendszeres
látogatója volt unokástól.
Szerénysége, emberi kapcsolatai révén
köztiszteletnek örvendő ember volt, ezért is lett
2002. december 12-én a „Klub Örökös
Tiszteletbeli Tagja”.
A borús decemberi időben sokan kísértük utolsó útjára. Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Ügyvezetés

„A képeslap egy látható világ, mely szálldogál
országról országra, és hozzátartozóink üdvözleteivel közelebb visz minket a tartózkodási helyükhöz, mintegy részletes ábrázolást adva róla.” – írták 1897-ben arról az új levelezési eszközről,
amely az 1870-es években jelent meg Európában.
Néhány régi budapesti képeslap megtekintése
előtt a közönség megtudhatta, hogy a szerkesztő
közel harminc ezres képeslapgyűjteménye alapján döntött a megjelentetés mellett 2016 októberében.

A rendezvény zárásaként Nagy Gyula nyugállományú ezredes, a Budapesti Nyugállományúak
Klubjának elnöke munkája elismeréséül emléklapot adott a nyugállományú dandártábornoknak.
Szerkesztőség
20. évfolyam, 1. szám

2018. január - február

BUDAPESTI OBSITOS - 8

Szent Borbála a tüzérek védőszentje
Tüzérnapi rendezvények 2017. 12. 01. - 12. 04.
Szent Borbála a bányászok, tüzérek, tűzoltók,
tűzszerészek védőszentje. Mindazoké, akik a tűzzel,
robbanóanyaggal kapcsolatban vannak. Borbála
névnapja december 04.
Ebben az évben ünnepségsorozat keretén belül
ünnepeltünk. December 1-jén a Nemzetvédelmi
Egyetem Zrínyi laktanyájában a Borbála szobor megkoszorúzásával vette kezdetét a megemlékezés. A
Borbála szobor előtt felsorakozott tüzér személyi állomány az előjáró fogadása és a Himnusz elhangzása után meghallgatta a Műveleti és Támogató Tanszék vezetőjének Prof. Dr. Berek Tamás alezredesnek az ünnepi beszédét.
A
beszéd
után
koszorút
helyeztek el a
Nemzeti
Közszolgálati Egyetem rektor helyettese, a tanintézet főigazgatója dr. Horváth
Tibor mk. ezredes és a Hadtudományi és tisztképző Kar dékán helyettese, a Ludovika zászlóalj törzsfőnöke, a Tanszék vezetője és a
tüzérszakcsoport vezetője dr. Szabó Tibor alezredes,
a Rakéta és tüzér tagozat valamint a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület részéről Pintye János nyá. ezredes és Magyar I. József nyá, alezredes a GÁTBE
elnöke.
A koszorúzás után dr. Szabó Tibor alezredes a
tüzér szakcsoport vezetője röviden ismertette a programot, a végrehajtott tüzérlövésszaki versenyt és annak eredményét, a tüzéravatás rendjét. Ezután meghívta a jelenlévőket aktív és nyugdíjas tüzér bajtársakat és tanártársakat baráti összejövetelre a parancsnoki étkezdébe. Itt terülj, terülj asztalkám fogadott
bennünket.
Pohárköszöntőt mondott Török Miklós nyá. vezérőrnagy, volt HDS tüzérfőnök, majd elismerésekre került sor. Az „Izsák Dezső Jó tüzérekért” alapítvány kuratóriuma „életmű” díjjal tüntette ki Tamás Attila nyá.
alezredest, aki több évtizedes oktató nevelő munkájával gyarapította a tüzérek táborát. Tárgyjutalmat
kapott a Rakéta és tüzér tagozat részéről Török Miklós nyá. vörgy, Pintye János nyá. ezds. tagozat elnök, Tóth Gábor nyá. ezds., Magyar I. József nyá.
alez. a GÁTBE elnöke, dr. Tőzsér Gábor nyá. alez.
és még sokan mások.
A délután hátralévő része baráti beszélgetésekkel
folytatódott a sok finom falat elfogyasztása és megfelelő folyadék utánpótlás mellett. A találkozót azzal fejeztük be, hogy 4-én reggel a telephelyről busszal
utazunk a központi ünnepség helyére Tatára.
A Központi ünnepséget dec.4-én a 25. Klapka
György lövész dandár rendezte Tata helyőrségben. A
dd. támogató osztálya képezi a MH rendszerben lévő
tüzérségét.
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A megemlékezés programja: állománygyűlés, tüzéravatás, állófogadás, Borbála napi vigasságok. Az
ünnepség színvonalát emelte, hogy jelen volt a Szárazföldi Haderőnemi Parancsnokság parancsnoka
Huszár János altábornagy is, valamint több aktív, ill.
nyá. tüzér tábornok is. Megtisztelte az ünnepet Pintér
József 01. sz öregtüzér fia Pintér Csaba úr, aki továbbra is vállalta a tüzérek patronálását
Az állománygyűlésen felolvasták a HM. és a VKF.
üdvözlő levelét. A Szárazföldi Haderőnem Parancsnoka tartotta meg üdvözlő beszédét, s utána Kovács
ezredes. a Hadtörténeti Intézet parancsnoka, aki maga is tüzér végzettségű, méltatta a tüzérség technikai
fejlődését 1945-től napjainkig.
Az oktatásban és kiképzésben kiemelkedő munkát végzettek elismerésére is sor került a VKF dicsérettől a parancsnokságon, tüzérszakcsoporton keresztül az „Izsák Dezső Jó tüzérekért „alapítvány kuratóriumának, adományozásáig. Kihirdették a tüzér
lövésszaki verseny eredményeit és a díjazottakat.
Az állománygyűlés után történt a tüzéravatás a laktanya
meghatározott
területén. Tiszteletbeli
tüzérré
avatták a Műveleti és Támogató
Tanszék vezetőjét valamint 6 fő
harmadéves tüzér tisztjelölt avatására került sor.
Egy-egy lövést adtak le a 152-es ágyú tarackkal,
majd a töltőfával az osztályfőnök tüzérré avatta őket,
„nesze neked kopasz tüzér” – „köszönöm öreg tüzér”
szöveg elhangzásával. Ezután következett az eskü,
majd a Borbála karddal
a
tüzérré
avatás, és a
gyújtó
kupakban lévő
pálinka elfogyasztása.
Közben
a
komáromi
hagyományőrzők 3 fontos Gábor Áron ágyúja és az 1. világháborúban rendszeresített és felújított Skoda hegyi tarackkal adtak le
egy-egy lövést.
Az avatás után állófogadás következett, ahol az
alakulat Parancsnoka mondott pohárköszöntőt, s kívánt jó szórakozást, beszélgetést a megterített asztalok mellett a fiatal és idősebb generáció között, kellemes pihenést, jó egészséget a tüzér ünnep alkalmából. Hazafelé már teli élményekkel indultunk, s
megérkezve köszönetünket fejeztük ki a Műveleti és
Támogató Tanszék vezetésének, és a Klapka György
lövész dandár parancsnokságának.
Tóth Gábor nyá. ezredes
Rakéta és tüzér tagozat
2018. január - február
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Nagyszerű kirándulás Edelénybe
A Közművelődési Bizottság szervezésében október 19-én emlékezetes kirándulást tettünk a Miskolctól északra 25 km-re a Bódva folyó mentén fekvő
Edelényben. A különböző tagozatokból összejött 28
fős csoportban 4-en képviseltük a Rákóczista Tagozatot.

Kétségtelen, hogy Edelény legfontosabb látnivalója a XVIII. században a Bódva mesterséges szigetére
épült edelényi kastély, amely különleges értéke a hazai építészet korai barokk időszakának. Az 1716 és
1730 között épült főúri kastélyt a lotharingiai származású L’Huillier Ferenc János egri várkapitány építtette. J.-F. Huillier a Habsburg hadseregben futott be
katonai karriert, s ott volt Budavár visszafoglalói között. Az edelényi birtokot II. Rákóczi Ferenctől kapta
zálogba 1700-ban. A törökök elleni küzdelmekben
szerzett katonai érdemeiért bárói rangot is kapott.
Sajnos a kastély elkészültét már nem érhette meg,
mert 1728-ban meghalt.

lön említésre méltóak a kastély Mátrai Zoltán kovácsmester által – a bécsi Belvedere vaskapujának
mintájára – készített kovácsoltvas kapuja, továbbá a
hatalmas, ápolt parkban található neobarokk szökőkutak.
A kastély történetének sajátos időszakát képezi a
Coburgok uradalma. A német Szász-Coburg-Gotha
hercegi családból származó Ferdinánd herceg, császári királyi altábornagy 1831-ben megvásárolta és
hitbizománnyá alakította az edelényi uradalmat. A
Coburgok a Felvidéken éltek, tulajdonlásuk a településnek mégis fellendülést hozott. 1838-ban itt alapították meg az ország egyik legnagyobb cukorgyárát,
és birtokaikon magas színvonalú mezőgazdasági tevékenységet folytattak.
Természetesen a különböző történelmi – időnként
viharos – időszakok, háborúk, rendszerváltások a
kastély állagát is megtépázták.
Az épületegyüttes és környéke, az Edelényi Kastélysziget Uniós támogatásokkal 2009-2014 között
felújításra került és mára Kulturális-Turisztikai Központtá fejlődött,
melyet
érdemes meglátogatni.
Az ország
hetedik legnagyobb
kastélyaként élénk
bizonyítéka
annak,
hogy
”Az
emlékek
között az elsők közé tartoznak azok, amelyeket az
ember építészeti tevékenysége hozott létre. A népek
művelődéstörténetének ezek a legfontosabb, legnevezetesebb emlékei.” – mondta Báró Forster Gyula.
Az élményekben gazdag és kitűnő hangulatú kirándulás egy jó ebéddel folytatódott, majd a csoport
egy része tovább utazott Szerencsre.
Mi a hazafelé tartó utat választottuk és a vonaton
folytattuk a baráti beszélgetést és viccelődéseket!
Köszönjük Pintye János nyá. ezredes úrnak, a Közművelődési Bizottság vezetőjének nagyszerű szervezését! Máskor is jövünk!
Hárai Tibor
Felhívás az SZJA 1%-ának felajánlásáról
Kérjük támogassa adója 1 %-ával az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubját. A rendelkező nyilatkozaton a következőket szükséges feltüntetni:

A kastély részbeni átalakításában, ill. továbbfejlesztésében számos főúri család és különböző építészek, festők vettek részt. Így pl.. L’Huillier unokája,
Forgách Ludmilla és férje, gróf galánthai Esterházy
István, aki az iglói Lieb Ferencet bízta meg hat emeleti szoba kifestésével. A kastély fő látványossága a
hétköznapok örömeit és az élet szépségeit hirdető
rokokó falképek sora. Kellemes pasztell háttérszínek
és mesterien aranyozott, színes életképek (udvarlási
jelenetek, vadászjelenetek, csatajelenetek, mitológiai
alakok, mezőgazdasági munkák, földrészek szimbólumai stb.) gyönyörködtetik a látogatók szemeit. Kü20. évfolyam 1. szám

A kedvezményezett adószáma: 19021241-1-42
A kedvezményezett neve:
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
2017-ben az adózók által felajánlott 1 %-ból a számlánkra befolyt összeg 154 186 Ft volt, amelyből a Fenyőünnep kiadásait fedeztük.
Támogatását köszönjük!
Ügyvezetés

2018. január - február
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PROGRAMOK

Honvéd Kulturális Központ
programajánló

25. csütörtök 17.00 óra
Missziós történetek
Magyar katonák Vietnámban
JANUÁR
Bevezető: Dr. Botz László nyá. altábornagy, a Magyar-Vietnámi Ba11. csütörtök 17 óra
ráti Társaság elnöke, az első váltás
Mindenki Hadtudománya
tagja
Szabadegyetem
Megemlékező: Hajdú László nyá.
Koller József: Magyar katonai
ezredes, az első váltás tagja
repülők Afganisztánban
Helyszín: Gobelin terem
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
A belépés díjtalan!
15. hétfő 17 óra
Világunk „MÁLNA – SZEMMEL”
Málnási András fotókiállítása
Helyszín: HKK Könyvtára
A kiállítást megnyitja: Tósoki Anikó
előadóművész
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: 2018. január 29-ig a
könyvtár nyitva tartásával megegyezően.
17. szerda 18.30
Központi Zenekari Koncert
ÚJÉVKÖSZÖNTŐ
Operett Gála
Válogatás az új esztendő köszöntésére, a zeneirodalom
könnyed műveiből.
Belépő: 1000 Ft
Igényjogosultaknak: 700 Ft

27. szombat 16 – 17.30 óra
Oda vagyok magáért
Gergely Róbert 60 éves
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2500 Ft
Igényjogosultaknak: 2000 Ft
FEBRUÁR
1-16.
FOLTOSKATA
Radványi Katalin
patchwork kiállítása
Megnyitó: 1. csütörtök 17 óra
Helyszín: Caffé Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: 2018. február 16-ig
a ház nyitva tartásával megegyezően.

2. péntek 18 óra
Farsangi mulatság a Nautilus
zenekarral
18-31.
A jelmezben érkező vendégeink
Alkotótábor 2017
megpörgethetik Fortuna kerekét,
Kiállítás a XXVI. Katonai Képzőművészeti Alkotótábor és a III. Va- ahol ha szerencsés, értékes ajánjai Honvéd Művésztelep alkotásai. dékkal kedveskedünk!
Asztalfoglalás és jegyigénylés
Helyszín: Stefánia Galéria
jegypénztárunkban!
Megtekinthető: 2018. január 18-31Helyszín: Regiment étterem
ig, vasárnap kivételével naponta
Belépő: 1 500 Ft
13-18 óráig.
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
A belépés díjtalan!
Igényjogosultaknak: 800 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
23. kedd 10.30
Gondtalan órák
Jövőre veled ugyanitt 2 rész.
vígjáték két részben a Bánfalvy
Stúdió előadásában
Helyszín: Színházterem
Belépő: 800 Ft
20. évfolyam, 1. szám

3. szombat 19 óra
JIMMY
a király legenda - musical
a Sziget Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 3000 Ft
Igényjogosultaknak: 2500 Ft
4. vasárnap 17.00-22.00
Tematikus zenés est
Farsangi mulatság
a Coctail zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

4. vasárnap 10 – 11.30
Palotalátogatás
Történelmi, ismeretterjesztő séta a
Stefánia Palotában
Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
Információ:
horvath.ildiko@hm.gov.hu
5. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Ady Endre
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft
8. csütörtök 17 óra
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
Kis-Benedek József: Nagyhatalmi pengeváltás a Közel-Keleten
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
6-23.
Don – kanyar 75
Bernolák Béla fotókiállítása
A kiállítás a 2. magyar hadsereg
Don-kanyarnál elesett hősi halottainak emléket állító fotókból áll.
Megnyitó: 6. kedd
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető: február 23-ig,
vasárnap kivételével naponta 13-18
óráig.
A belépés díjtalan!
11. vasárnap 11 óra
Stefánia Családi Színház
Kutyánszky Kázmér
Gergely Theáter előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1800 Ft
Igényjogosultaknak: 1500 Ft
14. szerda 18.00
Stefánia Szalon
Helyszín: Stefánia Palota, Zrínyi
Miklós terem
Belépő: 800 Ft
15. csütörtök 11 óra
Stefánia Meseszínház
A kis hableány
a Fogi Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Csoportos belépő: 1200 Ft
16. péntek 18 óra
Zenés-táncos vacsoraest a
Nautilussal

2018. január -február
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Asztalfoglalás és jegyigénylés
jegypénztárunkban!
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
16. péntek 18 óra
Borestek a Stefánián
Helyszín: Stefánia Palota, Zrínyi
Miklós terem
17. szombat 18 óra
„Száz év mulatságai”
Farsangi Bál a Stefánián
Helyszín: Stefánia Palota
19. hétfő 14.00 óra
Csendül a nóta
„Hamvadó cigarettavég”
zenés duett dráma
Karády Katalin történetéről
Helyszín: Színházterem
Belépő: 800 Ft
20. kedd 16 óra
A Kassák Alkotóművészek
Társasága Egyesület csoportos képzőművészeti kiállítása
Helyszín: Caffé Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető:
február 20-március 4-ig, a ház
nyitva tartásával megegyezően.
21. szerda 17.30
Missziós történetek
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
22. csütörtök 19.00 óra
Felnőtt színházi előadás
Claude Magnier: Oscar
vígjáték két részben
a Hadart Művészeti Társulás
előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 3000 Ft
Igényjogosultaknak: 2500 Ft
27. kedd 19 óra
KözTÉr
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
A rendezvényekről részletesebben a programfüzetben tájékozódhatnak.
A programváltoztatás jogát a
HKK fenntartja magának.

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

Január
15. hétfő 10.30
HOKOSZ Elnökségi ülés
HKK 219. rendezvényterem
22. hétfő 10.00
Közművelődési bizottság ülése
HKK 219. rendezvényterem
24. szerda 10.00
A Budapesti Nyugállományúak
Klubja éves küldöttgyűlése
HKK 218. rendezvényterem
25. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti bizottság
ülése
HKK 219. rendezvényterem

Február
13. kedd 10.00
Titkári értekezlet
HKK 219. rendezvényterem
16. péntek 10.00
Múzeumlátogatás
20. kedd 16.00 – 22.00
A Budapesti Nyugállományúak
20. jubileumi bálja
Stefánia Palota földszinti termei
Zenél a Sétahajó Zenekar
Belépő: 4 500 Ft.
Jegyek és asztalfoglalás az
ügyvezetésnél január 8-tól
vásárolhatók.
22. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti bizottság
ülése
HKK 219. rendezvényterem
26. hétfő 10.00
Közművelődési bizottság ülése
HKK 219. rendezvényterem
A nyugállományúak rendezvényei 2018-ban a HKK második
emeleti 218. és 219. sz. rendezvénytermeiben kerülnek sorra

Honvéd Kulturális
Központ
Nyitva: naponta: 08.00 - 22.00
1143 Budapest,Stefánia út 34-36.
Tel.:+36-1-460-0796;
HM:26-424
honlap: www.bphkk.hu
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
Dr. Zölleiné Sziedl Tünde
katonai kiképzési és oktatási
rendezvények
HM tel.: 27-164
Tel.: 06-1-237-5524
Medve Jelena
(Balatonkenese, Bánk)
HM tel.:26-111
Tel.: 06-1-237-5588
Barna Orsolya
(Buják, Badacsonylábdihegy)
HM tel.: 26-115
Tel.: 06-1-433-9002
Szabó Adrienn
(Csopak, Erdőbénye)
HM tel.: 26-120
Tel.: 06-1-433-9006
Jordán Krisztina
(nemzetközi üdültetés, CLIMS)
HM tel.: 27-435
Tel.: 06-1-883-6681
Müllerné Pál Judit Mónika
(belföldi és nemzetk. üdültetés,
Mályi, 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
2018. január - február
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Humoros történetek:
Tanulság az elírt e-mail címről
Egy minneapolisi házaspár eldöntötte, hogy Floridába megy felmelegedni egy különösen fagyos télen. Úgy tervezték, hogy ugyanabban a hotelben
szállnak meg, ahol a mézesheteiket töltötték 20 évvel azelőtt.
Mozgalmas programjuk miatt nehéz volt összeegyeztetni az utazási időpontot, ezért a férj pénteken, a feleség pedig a következő napon repült Minneapolisból Floridába.
A férj bejelentkezett a hotelbe, ahol a hotelszobában egy számítógép is volt, nem úgy mint évekkel
azelőtt, és eldöntötte, hogy küld egy e-mailt feleségének. Véletlenül azonban kihagyott az e-mail címből egy betűt, s anélkül, hogy észrevette volna a tévedést, elküldte a levelet a rossz címre.
Közben – valahol Houstonban – egy özvegy épp a
férje temetéséről érkezett haza, akit az Úr hazahívott az Ő dicsőségébe, egy szívinfarktus után. Az
özvegy elhatározta, hogy megnézi a barátoktól és
rokonoktól érkezett e-maileket. Miután elolvasta az
üzenetet, visított és elájult. Fia berohant a szobába,
édesanyját a földön találta, majd felpillantott a képernyőn található szövegre:
"Szerető feleségemnek
Időpont: 2013 nov.22, péntek
Tárgy: megérkeztem!
Drága szerelmem!
Tudom, meg vagy lepődve, hogy üzenetet kapsz
tőlem. Már számítógépük is van az ittenieknek és
lehet szeretteinknek e-mailt küldeni.
Épp most érkeztem meg és jelentkeztem be. Minden elő van készítve a holnapi érkezésedre és már
nagyon várom, hogy találkozzunk.
Remélem, hogy az utazásod olyan csendes lesz,
mint az enyém.
Ui.: Tényleg nagyon meleg van idelent!!!"

Szociális segély igénylése
Bementem a hivatalba, hogy szociális segélyt szerezzek a kutyámnak. A hölgy az ablaknál azt mondta, hogy ez lehetetlen, kutyák nem kaphatnak szociális segélyt.
Megmagyaráztam neki, hogy a kutyám fekete,
munkanélküli, lusta és nem beszél magyarul. Többször volt figyelmeztetve s**xuális molesztálásért és
egy csomó kölyke van szerte a faluban. Ráadásul
nem fizet adót, a parkba piszkít, idegen embereket
molesztál, koldul, ételt lop és halvány elképzelése
sincs arról, ki az apja...
Hétfőn megyek a pénzért...

TARKA OLDAL

Orosz komfort
Magyar tévések kimentek Moszkvába forgatni egy
hétre, és egy elég jó hotelben szálltak meg. Első
nap, semmi dolguk nem lévén, végig itták a bár itallapját többször is, oda-vissza. Mikor este elég illuminált állapotban visszamentek a szobájukba, egyiküknek az az ötlete támadt, hogy keressenek lehallgatót, mert biztos van. Elkezdtek keresni, egyszer
csak az egyik megszólalt, hogy a szőnyeg alatt lesz,
mert ott valami dudorodik. Feltekerték a szőnyeget,
és egy bazi nagy anyacsavart találtak. Kicsavarták,
az alattuk levő szobában meg leszakadt a csillár.
*****
Két jóbarát telefonon beszélget.
Az egyik orosz, a távoli tajgáról, a másik a napfényes Floridából.
- Te Iván, nálatok tényleg -60 C van?
- ááááá..., dehogy is. Kb olyan -20-25 C lehet.
- De mondom..., most mondja a híreket, asszongya,
hogy tényleg annyi van.
- Hidd el cimbora, mondom én neked, hogy nincs itt
annyi. Legfeljebb -30 C, de ennél nem alacsonyabb.
- Hát Iván nem is tudom. Itt nézem a TV-ben a híreket. Az autók lefagyva, méteres jégcsapok, kihalt utcák. és itt írják, hogy -60 oC fok van a távoli Oroszországban.
- ... Jaaa ..., odakint ..., az lehet!

*****
Egy férfi meghal, és a mennyország kapujában találja magát, ahol Szent Péter várja:
- Fiam! Te nem voltál valami jó ember életedben.
Tudsz valami jócselekedetet mondani, ami alapján
beengedhetlek ide?
- Igen. - feleli a férfi - Egyszer motorosok molesztáltak néhány apácát. én odamentem a vezérükhöz,
egy nagydarab tetoválásos, orrkarikás fickóhoz,
megfogtam a karikáját, odahúztam az arcát, és azt
mondtam neki: Most pedig bocsánatot kértek a hölgyektől!
Szen Péter lapozgat a könyvében:
- Én ilyet nem találok! Mondd, és mikor történt ez?
- Úgy 1-2 perce...
*****

Orvosnál:
- Van egy jó hírem, meg egy rossz. Melyikkel kezdjem?
- A rosszal! Essünk túl rajta...
- Hát, az a helyzet, hogy az ön helyzete teljesen reménytelen! Daganatos betegség, utolsó fázis. Itt már
semmit sem tehetünk! Maximum két hete van hátra...
- Ezek után mi lehet a jó hír?
- Ja? Felvették a lányomat az egyetemre!
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