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Köszöntjük Nőtagjainkat!

2018. március - április
Fölkacagok az örömtől, hogy vagytok
s én is vagyok, mellettetek.
Hozzátok kötözött engem a végzet,
örökkévalóan,
köldökzsinórral, azután a vágyak
eleven kötelével,
hogy mélyetekben keressem az utat az élet felé
s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat.
Nem egy, hanem mindegyik.
Mindegyik leányom, mindegyik feleségem,
mindegyik barátnőm, rejtélyes kedvesem.
Mindegyik anyám.

Ha varrtok, vagy vajat mértek,
kirakatot szemléltek komolykodó szakértelemmel,
20. Nyugállományú Bál
s hócipõben topogtok, kecsesen, de balogul is, mint az albatroszok,
fölkacagok az örömtõl, hogy vagytok,
Érdemes kimondani és ízlelgetni a következő mondaés én is vagyok mellettetek.
tot: ismét sikerült méltó körülmények között megtartaHozzátok kötözött engem a végzet,
ni a Budapesti Nyugállományúak Klubjának a nyugálKosztolányi
Dezső:
Nők
örökkévalóan,
lományúak bálját, immár a 20. alkalommal. A 20. JubiNem kamasz-szerelem kis hevületében
leumi bál sikerét mind a klub, mind a Ház vezetése
2018. március - április szívügyének tartotta. A bál jelentőségét, elismertségét
beszélek.
Az élet közepén, megkoszorúzva női karoktól
mutatja, hogy Vargha Tamás parlamenti államtitkár
vallok,
vállalta a fővédnökséget. A Klub vezetősége, több lelnők, rokonaim.
kes önkéntes segítMost már elmondhatom, hogy oly közel voltatok hozségével már hetek
zám, mint senki más
óta a szponzorok tás szeretlek is benneteket.
mogatásával készült,
hogy a Stefánia gyöZavarosak, mint én,
nyörű Ovális termétermékenyek, mint én,
ben minden résztvezavaros források, melyekből aranyat mostam,
vő jól érezze magát.
igazi aranyat.
A sikerben nem kis
Természet tündérei, szeszélyesek és kiszámíthatatlarésze volt ismét annok, de igazabbak
nak, hogy Aulechla
a meddő gondolatnál,
József ezredes a
a büszke hazugnál,
Ház
parancsnoka
a csontos, ijesztő, gyilkos férfinál.
személyében önzetHová is futhatnék én,
len, együttműködő és
kócos fejemmel,
minden
segítséget
költészetemmel,
biztosító parancsnorettenetesen-cikázó tétovaságommal,
kot ismerhettünk meg. Nagy Gyula nyá. ezredes úr, a
ha nem lennétek ti,
klub elnöke kérte fel Aulechla ezredes urat a bál megmegértők, megbocsátók,
nyitására is. Mindnyájan különleges megtiszteltetéselvtelen szentek,
nek tartjuk, hogy a Jubileumi Bál ünnepélyes megnyijámbor pogányok,
tását is elvállalta, Méltatta a bálok jelentőségét, az
bizonytalan jók,
összefogás, a bajtársi a baráti, családias légkör fennvalóság hű sáfárjai.
tartásának fontosságát. Köszönjük!
Ha varrtok, vagy vajat mértek,
Természetesen a szervezés során voltak nehézsékirakatot szemléltek komolykodó szakértelemmel
gek, mikor nincsenek? A báli időpont változása, várats hócipőben topogtok, kecsesen, de balogul is, mint
lan betegségek, szaladgálás a szponzorok után, a
az albatroszok.
várható és növekvő költségek számolgatása, ami miatt a jegy árát is 500 Ft-tal kellett megemelni.
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Végül minden nehézség elhárult és még a zord idővel Tényleg remek – majdnem egy órás műsort adtak –
jövő nagy havazás nyomai is eltűntek, nem beszélve csak elismerés illeti őket.
arról, hogy ónos eső sem riogatta a vendégeket.
Meglepetés
volt mindenki
Összegyűltünk számára a Bua szokásos idő- dapesti Táncben és helyen a művészeti Stúcsodálatos Ste- dió diákjainak
fánia Palotában megjelenése,
A jó előkészí- akik a nyitótést
mutatta, táncot táncolhogy
sokkal ták.
Nagyon
többen jöttek el, kedves ötletmint az előző nek
tartotta
évben, Össze- mindenki, hogy a hat kedves fiatal pár, már a bál
gyűltek a szokásos asztaltársaságok bár néhány he- megnyitása előtt sorfalat állt a bejáratnál. A palotáslyen szomorúság csillant fel a szemekben, amikor hi- nak természetesen óriási sikere volt.
ába várták korábbi, azóta elhunyt kedves ismerősüket.
Megnyugvás volt, hogy a Sétahajó bulizenekar ismét vállalta az élő zenét, az előzetes időpont megváltozása ellenére is. Ők nemcsak nagyon jól ismerik a
nyugdíjasok igényeit, de sokszor úgy éreztük, hogy
csak azért tartanak rövid szünetet, hogy a nyugdíjas
hölgyek és urak kicsit leülhessenek, mert ők aztán
képesek akár szünet nélkül is játszani!
A báli műsort az ügyvezetés kérése, a Kulturális
Osztály és a közművelődési részleg segítségével,
támogatásával sikerült előkészíteni, biztosítani.

A zenekar már a vacsora előtt egy rövid táncra hívta
a résztvevőket, hogy kicsit megmozgasson mindenkit.
Kovács Robi és két énekes-színész kollégája fergeteges műsort adott. Egy évvel ezelőtti műsorukat is sikerült felülmúlni. Az énekesnő, aki elképesztő temperamentummal énekelt és
táncolt kedvesen bevonta a nézőket is.

A vacsora után meggyőzködhettünk arról, hogy akik
fiatalabb korukban szerettek és tudtak táncolni, azok –
ha egy kicsit lassabban, vagy kevesebb figurával – de
most is helytálltak. Minden eljátszott számot a közönség tapssal jutalmazott.
A szervezők köszönik az étterem dolgozóinak munkáját is. Nagyon finom volt a vacsora és villámgyors volt
a kiszolgálás.
20. évfolyam, 2. szám
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Idén is nagy sikere volt a kvízjátéknak, amelyhez a szponzorok – honvédségi intézmények
és magánszemély
adományozók – komoly
ajándékokkal járultak
hozzá. Összesen 204 db tárgy gyűlt össze, így minden harmadik sorsjegy nyert. A sikerben kiemelkedő
szerepe volt a jegyárusítóknak és a segítőknek: Bartos Lászlónénak, Venicz Lászlónénak, Altorjai Sándornak és ifj Szetei
Ferencnek.
Az itt összegyűlt
bevételből
későbbi
rendezvényeink (nőnap, fenyőünnep) költségeit fogjuk
fedezni.

Azért a bál 22 órás befejezésére sikerült jól elfáradni.
Azokat, akik a végén is kitartottak Nagy Gyula nyá
ezredes és Fotul József nyá alezredes személyesen
köszöntött el.
Az ügyvezetés véleménye: jövőre veled ugyanitt!
Szerkesztőség

Fegyvernemi napok
(március 1. – április 30.)
március 1. Haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
március 23, Ejtőernyősök napja
április 12. Űrhajózás napja
április 25. Műszakiak napja
április 30. Magyar katonazene napja
20. évfolyam, 2. szám

Stefánia Palota-Honvéd Kulturális Központ
Közösségi helyiségeinek
ünnepélyes átadó ünnepsége
Előzmények
Erre az ünnepélyes átadó ünnepségre a nyugállományú tagság már régen várt. Mintegy egy évvel ezelőtt körvonalazódtak olyan – az egész intézményt
érintő átalakítási – tervek, amelyek új funkciókat szántak az alagsor tereinek és a tervek között szerepelt a
színházterem korszerűsítése is. Ezek a tervek riadalmat keltettek a nyugállományú tagozatok soraiban,
mivel a Nyugállományú Klub éppen négy éve kényszerült az alagsorban újra kialakítani és fenntartani a
közösségi életre alkalmas termet, amiben Kovács Imre ddtbk. a Klub korábbi elnökének érdemei elvitathatatlanok. Ugyanakkor elvihatatlan volt a Ház parancsnokságának segítőkészsége is, hiszen a korábbi második emeleti klubszobákat egyéb átszervezési koncepciók miatt kellett más céloknak alárendelni. A közel három ezres taglétszámú nyugállományú klub
nem maradhat méltó hely nélkül és ebben Aulechla
József ezredes úr lett a leginkább elkötelezett támogatónk.
Már egy évvel ezelőtt megszületett az ígéret, hogy a
Klub új irodát és közösségi termeket kap. Az egy évvel ezelőtt elkezdődött átalakításnak nagyon sok – főként anyagi nehézséggel – kellett szembenézni. Eredetileg már Húsvét előtt el kellett volna hagynunk a
Pinceklubot, de és itt jön egy nagy DE… Aulechla ezredes úr határozottan kiállt mellettünk, és kimondta,
hogy amíg az átköltözés feltételei teljes mértékben
nem adottak, addig a Klub minden tagozata maradhat
a pinceklubban.
2017 októberében a vezetés tudott először átköltözni a világos és kényelmes új irodába, ahol már a
Klub elnökének Nagy Gyula nyá. ezredesnek is lett
saját íróasztala.
A költözés megvalósításában a Klub vezetősége, a
tagozati elnökök és még sok önkéntes teljes erővel kivette a részét. Szabó Béla nyá. alezredes a Klub titkára szervezte és irányította a Pinceklub kiürítését, a tagozati szekrényekbe való beköltözést.
Az első tagozati összejöveteleket 2017 decemberében már az új rendezvénytermekben tarthatták meg a
tagozatok.
Átadási ünnepség - 2018. február 26-án 14 óra
Az ünnepség moderátora Kiss József köszöntötte
- Mudra József ezredes urat, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár parancsnok helyettesét,
- Aulechla József ezredes urat, az MH BHD
Kulturális és Rekrerációs Igazgatóság igazgatóját,
- Nagy Gyula nyá. ezredes urat, a Budapesti
Nyugállományúak Klubja elnökét,
- a Tagozati vezetőket és minden kedves vendéget,
majd felkérte Aulechla József ezredes urat, hogy tartsa meg köszöntő beszédét.
2018. március - április
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Itt most nem tudjuk idézni szó szerint Aulechla Igazgató úr köszöntőjét, de minden mondatán átjött ezredes úr őszinte öröme és megelégedettsége.
Elmondta,
hogy
2017-ben ígéretet
tett a Nyugállományúak Klubjának,
elsősorban abból a
belső meggyőződésből, hogy elődeink
(legyenek
azok a családban,
vagy a katonai szolgálatban) megbecsülése nélkül saját
hivatásunk sem lehet teljes, tehát személy szerint is
mindent megtett, hogy nyugállományú tiszttársai méltó
környezetben élvezhessék a közösségi életet. Ebből a
munkából a Ház szinte minden munkatársa kivette a
részét és a Klub vezetésétől is mindig megkapta az
őszinte együttműködést és azt a bizalmat, hogy a sikert
közös munkával el lehet érni.
Kiss József felkérte
Nagy Gyula nyá ezredes urat, hogy a
Klub részéről csatlakozzon és mondja el
gondolatait. Elnökünk
szintén fontosnak tartotta, hogy az időszak
történéseire
visszatekintsen
és
hangsúlyozta, hogy az 1961-es (még a Váci utcai tiszti
házban történő) mintegy 170 főt számláló megalakulástól kezdve eljutott a Klub a mai majd három ezres létszámig, sőt a múlt héten megtarthatta a 20. Nyugállományú bált is. (Lásd a Honvéd bálok hagyománya elakadt). Ez alkalommal is megköszönte, hogy Aulechla
ezredes úr vállalta a bál megnyitását szinte megtetézve
a bálunk létrejöttét elősegítő számtalan intézkedését.
Ünnepi műsor
- Csuka Dániel ötödik osztályos tanuló szavalata,
- Wilhelm Popp: Üdvözlet a magyarokhoz című művét fuvolán előadta Baranyi Anita főtörzsőrmester
és Rostás Kálmán zongoraművész,
- Babits Mihály költeményét előadta Tósoki Anikó,
- Képek a klub életéből (pps)

A műsor után a parancsnokság és a vendégek bejárhatták a felavatott termeket.
Szabóné dr. Szalánczi Erika
20. évfolyam, 2. szám

Kertbarátok a Mezőgazdasági Múzeumban
Az Obsitos tavaly decemberi számában beszámoltunk a Kertbarát Tagozat megalakulása 45. évfordulója
alkalmából rendezett, igazán jól sikerült ünnepségről. A
rendezvényre készülve igen tüzetesen áttanulmányoztuk a Tagozat jeles eseményeinek, történéseinek albumokba rendezett dokumentumait, nyomozva, hogy milyen tettekkel dicsekedhetünk. Ennek során feltűnt:
nincs nyoma annak, hogy jártunk volna a Mezőgazdasági Múzeumban, pedig egy kertbarát társaság esetében ez szinte kötelező. Fel is ébredt a lelkiismeret, és
gyorsan beterveztük az újévre, mindjárt első programnak, január másodikára, hogy ne zavarjuk a még szundikáló Stefánia Palotát.
A kitűzött időpontnak volt olyan veszélye, hogy a még
közeli szilveszter utóhatásai miatt csak néhányan leszünk. De nem, szépen összejöttünk, az időjárás is
kedvezett, ezért programba vettünk egy laza sétát is a
Városligetben, és a sétaút egy barátságos terecskéjén
pezsgővel koccintottunk az újévre, egymás örömére.
Mielőtt bementünk
volna a múzeumba, a tagozattitkár,
Radványi Katalin
egy kis ismertetőt
tartott a Városligetről, a múzeum történetéről, épületéről. Maga az intézmény
Európa
legnagyobb mezőgazdasági múzeuma, reprezentálja a mezőgazdaság
jelentőségét, a vidék súlyát hazánk életében, gazdaságában. A múzeum alapító oklevelét 1896. júniusában írta alá Darányi Ignác, az akkori földművelődésügyi miniszter. Az épület is egyedülálló, tervezője, Alpár Ignác
különböző építészeti stílusokat foglalt egységbe, felhasználva a történelmi Magyarország akkor fellelhető
jelentősebb épületeinek egy-egy részletét.
Akármilyen barátságos is volt az időjárás, azért jólesett bemenni a kellemesen fűtött épületbe, aminek azután bejártuk szinte minden zugát, emeletét, földszintjét, a kilenc állandó és a két időszaki kiállítást. Mivel
egyénileg már jártunk itt, mindenki
azt nézett meg tüzetesebben,
ami
éppen érdekelte a
mezőgazdaság
vagy a halászat,
vadászat történetéből. Én egy, a
Kárpát-medencében talált 6000 éves, fa és kő kombinációjából álló bronzkori szövőszék előtt álldogáltam
szájtátva, értékelve alkotójának leleményességét, ötletességét. A szerkezet egy kis ügyességgel még most is
használható. Szerintem a szövőszék is lehet akkora találmánya az emberiségnek, és vitte előre a civilizációt,
mint a kerék. Igen elmés konstrukciónak mutatkozott a
fából készített, a 18. században használt rétöntöző
szélkerék is, ami a „megújuló energiát” hasznosítva, automatikusan emelte ki a csatornából az öntözővizet. Kerestünk természetesen olyan kiállítási részt, ami a
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kertészetről szól. Találtunk sok mindent, nemzeti lókiállítást, Andrássy-féle díszhámot, 300 kilós mangalicát, Kádár János által lőtt dámvad világrekorder
agancsát, tanulmányozhattuk a rizstermelést és az
állatok háziasításának fortélyait, gyönyörködhettünk a
népművészek és lelkes amatőrök alkotásaiból öszszeállított betlehemi jászolkiállításban, de a kertészettel önállóan foglakozó részt nem találtunk. Kérdéseinkre azért megtudtuk, hogy van ún. Kertészeti
Gyűjtemény, ami Főigazgatói engedéllyel tanulmányozható, elsősorban kutatók számára áll rendelkezésre.
A városligeti andalgás,
a múzeumban eltöltött
aktív három
óra
után
persze már
nem került
sor
arra,
hogy bármit
is
kutassunk, sőt kihagytuk a toronysétákat is, pedig a Kaputorony és az Apostolok tornya a sötétedés ellenére is
még csábítóan nyitva volt. Gondolom, ezt a Nyugdíjas Klub közönsége megérti és megbocsátja nekünk.
Jól éreztük magunkat, kellemes és tanulságos volt ez
a klubfoglalkozás. Ajánljuk minden tagozatnak. Mi
pedig a krónikás albumunkban hangsúlyozottan dokumentáljuk ezen szilveszteri jeles eseményt, így
majd a 90. évfordulón nem lesz hiányérzetünk.
Kolossváry Miklós nyá. alezredes

A magyar kultúra napja
A Himnusz szövegének születésnapja
A megemlékezést Fasang Árpád zongoraművész
javasolta, mert 1823. január 22.-én ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát.
Megünneplésére a Hazafias Népfront Országos
Tanácsa 1988. év végi ülésén tett felhívást és 1989
januárjában szervezték meg az első évfordulós rendezvénysorozatot.
Az ünnep alkalmából a világban is tartanak megemlékezéseket, és többek között ekkor adják át a
Márai Sándor díjat.
A Hymnust, a költő legnagyobb hatású versét
1823-ban a nemzeti újjászületés hajnalán írta
szatmárcsekei magányában. A költemény a romantika ismertető jegyeit hordozza magán és felépítését
tekintve keretes szerkezetű. A magyarságnak a 19.
századig nem volt önálló nemzeti himnusza, ezzel
szemben mind a katolikusoknak, mind a reformátusoknak saját néphimnuszuk volt. Kölcsey mintegy 30
nyelvre lefordított és Erkel Ferenc által 1844-ben
megzenésített, össznemzeti imádsággá váló műve
több próbálkozás után végül 1989-ben került jogszabályi védelem alá. Ekkor lett az alkotmány szövegének része. Magyarország 2012. január 1-jén életbe
lépett alaptörvényének a preambuluma a Himnusz
első sorával kezdődik.
Isten áldd meg a Magyart!
Henzselyné Buzás Margit
20. évfolyam, 2. szám

A Hadkiegészítő Tagozata évzáró közgyűlése
Az MH BPNYK Hadkiegészítő Tagozata 2017.
november 16-án a Honvéd Kulturális Központ Regiment étterem Zászlós termében tartotta az évet záró beszámoló közgyűlését.
Napirendje:
1. A tagozat vezetőségének beszámolója a 2017.
évben végzett munkáról.
 A 2018. évi munkaterv és a 2018. évi
költségvetési terv ismertetése.
 Vita – hozzászólás – válaszadás –
szavazás.
2. Elismerések átadása.
3. Vacsora, baráti beszélgetés.
Ladiszlajdesz László nyá. őrnagy levezető elnök
a himnusz elhangzása után megnyitotta a rendezvényt. Megállapította, hogy a közgyűlés határozatképes, mert megjelent 47 fő, a tagság 70 %-a. Köszöntötte a megjelenteket, köztük Nagy Gyula nyá. ezredest az MH BPNYK elnökét, Fotul József nyá. alezredest, a Klub elnökhelyettesét. Sajnálattal állapította
meg, hogy az MH KIKNYP 1. KIK parancsnoka
Ignáth Tibor alezredes központi elfoglaltsága miatt, a
Fővárosi Hadkiegészítő volt parancsnokai Zachár és
Szombat ezredesek betegség miatt nem tudtak megjelenni. Felkérte az első napirend előadóját Szentpéteri Imre nyá. alezredest, hogy ismertesse a vezetőség beszámolóját.
A beszámolóban kitért a tevékenységünk éves
célkitűzéseire és feladataira, a szervezeti életük értékelésére. Sajnos az év során négy klubtársuktól is
búcsúzniuk kellett. Szomorúan, de ebben az évben
tudták meg, hogy Nádasiné Erzsike is elhunyt. Róla
nem volt információjuk. Nyugodjanak békében! Az év
során a tagozat 9 vezetőségi és klubnapot tartott. A
67 fő tagságból átlagosan 20-30 fő volt a megjelentek
száma. A meghívott „külső” előadók között szerepelt
Pisák Györgyi és Nagy Gyula őrnagy, akik saját
szakterületükről tartottak színvonalas előadást. Szó
esett a közművelődési munkáról, tagozati rendezvényekről, a szociális és kegyeleti munkáról és a tagozat társszervekkel történő együttműködés tapasztalatairól.
Örömükre szolgált, hogy ebben az évben tagjaik
közül két fő miniszteri szintű elismerésben részesült.
18 fő kerek évfordulós születésnapját ünnepelték és
16 főt a vezetőség részesített elismerésben. A pénzügyi gazdálkodási szabályokat betartva nem lépték
túl az anyagi
kereteiket.
A beszámoló elhangzása után az
elnök ismertette (írásban
is kiadva) a
2018.
évi
munkaterv és
a 2018. évi
gazdálkodási
terv legfontosabb pontjait. A beszámoló végén az
2018. március - április
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előadó megköszönte a tagozat valamennyi tagjának
az elmúlt évben végzett munkáját, az együttműködők, segítők tevékenységét.
A tagság részéről kiegészítés, hozzászólás a beszámolóhoz, a kiosztott munkatervhez, az ismertetett gazdálkodási tervhez nem volt. Nagy Gyula ezredes úr köszöntötte a résztvevőket és kiegészítőjében szólt a polgári demokrácia jelentőségéről, a
Zrinyi Haderő fejlesztési programjáról. Szólt arról,
hogy alapvetően 4 szervezet az – a sok civil szervezet mellett –, akikkel a HM vezetés igazán foglalkozik (HOSZ, BEOSZ, HOKOSZ és HODOSZ.) Jó
munkát kívánt a szervezetüknek. Munkánkkal elégedett a vezetés. Szerinte is az MH KIKNYP 1. KIK
jól dolgozik, sok a munkájuk, de e mellett segítik a
tagozat üdültetési, szociális és kegyeleti tevékenységét, hozzájárulnak a kerek évfordulót ünneplők elismeréséhez, beteg tagjaik látogatásához.
A
tagok
egyhangúlag
elfogadták a
vezetőség beszámolóját, a
jövő évi munka- és gazdálkodási terveket. Ellenvélemény és tartózkodás nem
volt.
Ezt követően az elismerések átadására került sor
és végezetül a hivatalos rész a „Szózat” meghallgatásával ért véget.
A vacsora megkezdése előtt a tagozat elnöke ismételten megköszönte az egész évben végzett
munkát, jó erőt és egészséget, kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog újesztendőt kívánt valamennyi
résztvevőnek. A pohárköszöntő után finom háromfogásos vacsorával és baráti beszélgetéssel ért véget a rendezvény.
Szentpéteri Imre nyá. alezredes
tagozat elnök

Felhívás az SZJA 1%-ának felajánlásáról
Kérjük támogassa adója 1 %-ával az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubját. A rendelkező nyilatkozaton a következőket szükséges feltüntetni:
A kedvezményezett adószáma: 19021241-1-42
A kedvezményezett neve:
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
Támogatását köszönjük!
Ügyvezetés
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Tíz éves a Nemzetbiztonsági Tagozat
A Nemzetbiztonsági Tagozat az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubjának 25. tagozataként alakult meg 2007. december 13-án a Magyar Köztársaság Katonai Biztonsági Hivatal Schweidel utcai objektumában, a Hivatal vezetőinek egyetértő támogatásával. A Tagozat a Klub céljaihoz igazodva azóta is töretlenül működik mind az alapítók, mind az
újonnan csatlakozók megelégedésére. Hozzájárul a
hosszú és tevékeny szolgálati évek során kialakult
baráti kapcsolatok további ápolásához, a nyugdíjba
vonultak életminőségének, lelki és fizikai egészségének megőrzéséhez. A gyorsan elérkezett tíz éves
évfordulót a Tagozat nemcsak azért ünnepelte, mert
így szokás, hanem mert ténylegesen tartalmasan
telt el. Ez mindenféleképpen alapot ad ünnepélyes
visszatekintésre, az eddigiek számbavételére.
A Tagozat vezetése a tagsággal egyetértésben úgy
döntött, hogy
e jeles eseményről
a
Honvéd Kulturális Központ
éttermében,
egy hangulatos vacsorával egybekötött ünnepi ülésen emlékezik
meg, amire a megalakulás után majdnem napra
pontosan 10 évre 2017. december 15-én került sor.
Pontosan megérkeztek a vendégek is, köztük Nagy
József vezérőrnagy, az utódszervezet, a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese,
Pollák Frigyes ezredes, e szervezet humán igazgatója, Nagy Gyula nyá. ezredes, klubunk elnöke, valamint a két társ tagozat (Felderítő-I. és II.) elnökei,
Dlask Róbert és Altorjai Sándor nyá. ezredesek. A
megjelentek köszöntése után a Tagozat elnöke, Gál
László nyá. ezredes mondott ünnepi beszédet, de
előtte javasolta, hogy egyperces felállással emlékezzünk azokra, akik már soha nem lehetnek közöttünk.(Báthori Béla, Csatlósné Köteles Ilona, Diószegi Mihály, Eperjesi László, Irimi Mihály, Kovács Lajosné, Varga Miklós). E megható momentum után a
tagozatelnök emlékeztette a résztvevőket a megalakulás körülményeire, a többi között arra, hogy az első időszakban nagy figyelmet kellett fordítani a
nyugdíjba vonultak mind szélesebb körének bevonására. Ehhez vonzó, érdeklődést keltő programokat kellett megvalósítani, melyek alapján rövidesen
kialakultak a Tagozat hagyományai, mind az egyénekkel való foglalkozás, mind a kollektíva egészét
érintő kérdések tekintetében. Az előbbiekre jellemző
a névnapi, születésnapi köszöntések, ünneplések,
odafigyelés a szociális és egészségügyi problémákra, vagy éppen az alkotókedvet érző tagtársaink
(Kőszegi Edith kerámiázás, Baló Mária gyöngyfűzés,
Kolossváry Miklós festészet) munkájának segítése,
kiállításhoz juttatása. Nagy népszerűségnek örvend
az évenkénti ultiverseny megtartása. A Tagozat
egészét érintő rendezvények centrumában elsősorban a katonai és biztonságpolitikai tájékoztatók
2018. március - április
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állnak, mint például a Hivatal korábbi vezetőjének,
Stefán Géza vezérezredesnek előadása a Hivatal
helyéről, szerepéről a haderőreform utáni hadseregben. Hasonlóan értékes tájékoztatót tartott
Havril András vezérezredes, vezérkari főnök a
„Bevetési irány” gyakorlat szünetében, a gyakorlat
és a további fejlesztések összefüggéseiről. Nem
hagyhatjuk ki a felsorolásból Nógrádi György és
Tálas Péter biztonságpolitikai szakértők rendszeres tájékoztatóit sem. Sikeresek voltak az olyan
speciális gyűjtemények, kiállítások meglátogatása, ami a hírszerzői, bűnügyi, térképészeti, vagy
éppen a vám- és pénzügyőri tevékenységgel függenek össze. Mindemellett természetesen részt
vettünk a Klub és a Ház programjain, a jó barátság és kapcsolat építése érdekében pedig évente
meghívtunk egy-egy tagozatot, tájékozódva tevékenységükről, az együttműködés lehetőségéről.
A többiekhez képest „fiatal” Tagozat életképesnek bizonyult, működtetése nem hiábavaló, állapította meg összegzésképpen a tagozatelnök. Ezt
nemcsak mi mondjuk, hanem az „elöljárók” is elismerik. A Honvédelmi miniszter 4, a Vezérkari
főnök 1, a Hivatal, illetve a Szolgálat Főigazgatója
16, a Klub vezetése 3 főt részesített különböző elismerésben, jutalomban. Éppen ezért köszönet
mindazoknak, akik aktívan részt vettek a Tagozat
életében, és önzetlenül, az átlagosnál többet tettek a kollektíváért, fejezte be mondandóját nagy
taps kíséretében az elnök.
Természetesen ezzel nem lett vége a programnak. Először is minden résztvevő kapott egy, az
erre az alkalomra szerkesztett Emléklapot, majd
Nagy József vezérőrnagy a Szolgálat vezetése és
személyi állománya nevében tisztelettel köszöntötte a hagyományokat ápoló elődöket, elismerve
és dicsérve az eddigi munkát. Ígérte, hogy továbbra is figyelemmel
kísérik, de főleg segítik a Tagozat törekvéseit.
Ezután Pollak
Frigyes ezredes közreműködésével
főigazgatói
jutalmat
(dísztőr) adott át Gál
László nyá. ezredesnek, Frank Tibor és
Varjú István alezredeseknek, valamint Báthori Béláné nyá. őrnagynak.
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Ezek után Nagy Gyula nyá. ezredes, klubelnök
Emléklapot adományozott a Tagozatnak, megköszönve, a célokban megfogalmazottak elérése érdekében kifejtett 10 éves eredményes munkát,
ezzel példát mutatva a biztonságpolitikában dolgozóknak. Elismerését ő is nyomatékosította azzal, hogy tárgyjutalomban részesítette Oláh Lászlóné nyá. alezredest (festmény), Szepesi Béláné
nyá. főtörzsőrmestert (festmény), Dr. Bagdi Mihály
nyá. ezredest (album), Kolossváry Miklós nyá. alezredest (album). De még nem volt vége! Dlask
Róbert és Altorjai Sándor nyá. ezredesek átadták
Tagozatuk üdvözletét, és kifejtették, hogy továbbra is készen állnak az aktív együttműködésre, a
közös programok végrehajtására.
Mindezek
után következett a jól
megérdemelt
pohárköszöntős vacsora,
a jóízű beszélgetés,
gratuláció a
jutalmazottaknak. Egy bizonyos reakció idő után
megállapítást nyert, hogy nem lesz gond a következő 10 évben sem, ha lesz egészség és működik
a Nyugdíjas Klub a Stefánia Palotában.
Kolossváry Miklós nyá. alezredes

A Sanghai múzeum látogatása
A Hopp Ferenc kelet ázsiai múzeumban, a
Sanghai kiállítást látogattuk meg, az Andrássy
uton.
Hopp Ferenc (1833-1919) optikus volt, cége
fényképezőgépeket és iskolai szemléltető eszközöket gyártott. Többször utazta körül a földet, de
mégis kedvenc helye, Kina és Japán volt. 1919ben hagyta az államra az Andrássy úti villáját, és
4 ezer tételből álló gyűjteményét.
Most a tárlat egyik érdekessége Dessewffy Flóra táncosnő, Sanghai turnéiról is szól. Flóra szőke
hajával és akrobatikus táncával bűvölte el Kínában a közönségét. Személyes hagyatékát az örökösei a múzeumnak adományozták, melyben mi a
nézők „csodálkozhattunk”.
Sanghaiban élt még Hudec Vilmos, aki a város
főépítésze volt. A múzeumban posztereken láthattuk épületeit.
Még gyönyörködhettünk nagyon szép míves, faragott bútorokban is. A tárlatlátogatás után kimentünk a múzeum kertjébe ahol „energiát adó” kapu
alatt mehettünk át.
Nagy élmény volt a múzeum látogatása, melyet
Pintye János a közművelődési bizottság elnöke
szervezett, köszönjük szépen a munkáját. Mi a
hátországi tagozattól 10 fővel vettünk részt, de
képviseltette magát a Rákóczi-, a felderítő II.-, a
térképész- és a hadtáp tagozat is (ha valakit kifelejtettem, most kérek elnézést).
A múzeum májusban már Indiával ismerteti a
„nagyérdeműt”.
Henzselyné Buzás Margit
2018. március - április
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Beszámoló közgyűlés a Híradó tagozatnál
A Híradó tagozata 2017. december 7-én az Honvéd
Kulturális Központ éttermében, az öt éves ciklus
harmadik évét zárta le és a 2015-ben életbe lépett
Alapszabály szerint beszámoló közgyűlést tartott.
Mint a Tagozat elnöke a napirend keretében sorra
vettem a tagozat helyzetét és szervezeti életét, a vezetőség munkáját, a rendezvényeinket továbbá az
együttműködési kapcsolatokat, valamint a 2018-as
évre vonatkozó terveinket.

A tagozat helyzete: A Klub és egyben a tagozatok
működési feltételei a Honvéd Kulturális Központban
az elmúlt évben is biztosítva voltak, mind a Gobelin
terem, mind az alagsori klubhelyiség rendelkezésünkre állt. Jövő évben már a 2. emeleti felújított
rendezvénytermet használhatjuk, ami kényelmesebb,
levegősebb és főleg világosabb lesz. A Ház szívesen
lát bennünket az étteremben és a kávézóban is. A jelenlegi vezetés pozitívan áll a mi tagozatunkhoz is,
így a mai rendezvényünk helyszínét is engedélyezte
a parancsnok úr.
Taglétszámunk jelenleg 153 fő, 1 fővel kevesebb,
mint egy 2016-ban. Létszámunk sajnos fokozatosan
csökkenő tendenciát mutat. A fiatalabb nyugdíjasok
még nem ismerik a klubot, vagy más elfoglaltságaik
vannak. Bár az idén 8 új tagunk jelentkezett, de az ő
átlag-életkoruk is eléri a 70 évet. Sajnos idősödünk,
gyakoribbak a betegségeink, és egyre több társunktól
kell végső búcsút venni. 2017-ben 9 társunktól vettünk végső búcsút.
A tagozat vezetősége: Elöljáróban meg kell említeni a Szociális és Kegyeleti bizottság híradós tagjait,
akik az elhunytak családjával mindig felvették a kapcsolatot és segítették a hátramaradottakat a búcsúztatás méltó megszervezésében. Elismerés illeti azokat a tagtársainkat, akik felvállalták a megemlékezések megtartását. Köszönettel tartozunk a helytállásukért, mert hadsereg szinten sajnos ez nincs megoldva, amit így jobb esetben a klubok vállalnak fel.
Az új ciklusban vezetőségünk összekovácsolódott,
egymást segítve és egymást helyettesítve dolgoztunk. Tagozatunk vezetősége az éves munkaterv
alapján tervezte és szervezte a havi programokat.
Mindenkinek megvolt a feladata, de ha szükséges
bárki bárkit tudott helyettesíteni. Példa erre, titkárunk
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huzamos ideig tartó betegsége, illetve Majercsik Tibor
nyá. alezredes vezetőségi tagunk váratlan halála. A
helyettesítéseket mindig sikerült megoldanunk.
Minden vezetőségi tag szívesen és önzetlenül
végzi munkáját, és örömmel jönnek a megbeszélésekre, ahol megtervezzük a következő hónap programját és elosztjuk a szervezési feladatokat. A korábbi vezetőségi tagok segítségére is számíthattunk,
beleértve a tiszteletbeli elnökünket dr. Lindner Miklós nyá. altábornagyot is, aki rendszeres részvételével is segített minket.
A vezetőség szerint a tagozat havi összejövetelei
mindig változatosak és tartalmasak voltak. Az összejöveteleken általában 55-65 fő vett részt.
Itt tájékoztattuk tagjainkat az elmúlt hónap főbb történéseiről, és információkat adtunk az adott hónapra
tervezett rendezvényekről, köszöntöttük születés- és
névnapos társainkat, ünnepi alkalmakkor megemlékezést tartottunk, szavalatokkal színesítve, amiért külön köszönettel tartozunk Willner Károlynénak, Nagyné Turcsányi Juditnak, valamint a Puskás Tivadar
Távközlési Technikum tanulóinak, akik műsorukkal
szereztek örömet az Idősek világnapján.
A tagozat összejövetelei: A 2017. évre tervezett
feladatainkat nemcsak teljesítettük, hanem számos
további programot is szerveztünk. A tagozati összejövetelekre többször tudtunk vendégelőadókat hívni,
így például külső előadókat hívtunk időskorú embereket érintő előadások témájában. Tanulságos volt az
időseket érintő kegyeleti biztosítások és pénzbefektetési előadás, valamint a Nemzeti Élelmezési Biztonsági Ellenőrzési Hivatal képviselőjének tájékoztatója.
Ezeket az előadásokat rövid filmvetítésekkel, vetített
képes összeállítással egészítettük ki.
Befejezésképpen baráti beszélgetéssel egy-két pohár bor és házi sütemények elfogyasztásával mindig
jó hangulatban fejeztük be a klubnapokat.
Számos emlékezetes kulturális és szórakoztató
programot is rendeztünk, kiemelem a batyus bált,
ahol a szórakozás és a közösségi élet megélése volt
a célunk.
A tagozatunk külső programjain mindig lehetőség
volt és van más tagozatok csatlakozására is. Emlékezetes volt az Iparművészeti Múzeum és a Parlament megtekintése. Egész napos kirándulást tettünk
Komáromba a Komáromi, illetve Komárnoi várakba,
Mátraderecskei Muffeta széndioxid gyógyfürdőbe. A
nyári hőségben szerveztünk felüdülést Leányfalu,
Albertirsa és a Budapesti Paskál gyógyfürdőbe.
(2018-ban is tervezünk hasonló rendkívüli túrákat, ha
a tagságunk javasolja az éves terven felül.)
Kulturális lehetőségeinket bővítették a Klub közös
programjai, így a Nyugdíjas bál, a Gondtalan órák, a
múzeum- és kiállítás látogatások, amelyek propagálásában kiemelkedő munkát végzett Jánka András
vezetőségünk tagja.
Fontos esemény volt a Klub Reformkor és kiegyezés című kiállítása és ennek keretében szervezett Vetélkedő.
A tagozat kapcsolatai témában az együttműködő
híradó szervezetekkel is több rendezvényünk volt.
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Az éves együttműködési értekezletet 2017 márciusában a Puskás Egyesület szervezte a Petőfi laktanyában, ahol megbeszéltük az éves tervet.

Természetesen mi is eleget tettünk a különböző
meghívásoknak, így részt vettünk a Váci Esze Tamás Híradó Nyugállományúak Klubja által szervezett
rendezvényeken, illetve külföldi nyaralási programon, továbbá a Zrínyi-Bolyai és a Puskás Tivadar
Távközlési Technikum rendezvényein. Jó emlékeink
vannak a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesülettel közösen szervezett rendezvényeinkről is: így az
Idősek világnapja, és félévenként a Jubileumi születésnaposok köszöntésére.
Mindig emlékezetes a Puskás Technikum hagyományos évnyitója a Fiumei úti temetőben Puskás Tivadar sírjánál, vagy a Puskás szobor koszorúzásán
a XI. kerületben. Ezek a részvételek számunkra nem
jelentenek kötelezettséget a meghívásoknak mindig
örömmel teszünk eleget.
Kapcsolatot tartottunk a Honvéd kórház nyugdíjas
klubjával is és részt vettünk az általuk szervezett Balatonkenesei kiránduláson.
A tagozat gazdasági helyzete megfelelő; a rendezvényeink megtartásához szükséges anyagi fedezetet a tagdíjak befizetése fedezi. A 2018. évi bevételeket és kiadásokat a tervezett programok figyelembevételével biztosítjuk. A nagy felelősséget
igénylő gazdasági munkáért köszönetemet fejezem
ki Ölveczky Istvánné nyá.r.alezredesnek, aki nagy
szorgalommal és hozzáértéssel látja el a pénzügyi,
gazdasági feladatokat.
A Klubvezetés és Tagozat kapcsolata jelentősen
javult ebben a ciklusban, elsősorban a Klub elnöke
Nagy Gyula nyá. ezredes úr jóvoltából. (Nem azért
mondom, mert itt van az elnök úr.) Remélem a jövőben is megtisztel bennünket jelenlétével, támogatni
fogja tagozatunk kezdeményezéseit. Vezetőségi tagjaink a Klub bizottságaiban is jelen vannak, így a
Szociális és kegyeleti, a Pénzügyi és a Közművelődési bizottságban.
A vezetőség javaslatai és kérései a tagság felé:
Tisztelettel kérjük minden tagunkat, hogy tegyen javaslatot a klubéletünk javítására. Célunk az legyen,
hogy tagjaink még otthonosabban érezzék magukat a
rendezvényeinken. Ehhez nem kell más csak annyi,
hogy mindenki a képességének megfelelően aktívan
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vegyen részt tagozatunk életében. Ha sikerül, akkor
egy olyan családias légkör alakul ki, ami már ma is
jellemzi a tagozatunkat, ahová mindenki szívesen eljön és várja a hónap első csütörtökét, hogy részese
legyen a klubnapunknak.
Rendszeresebbé szeretnénk tenni a szociális feladatokkal kapcsolatos munkát, ebbe tartozik a betegeink látogatása, telefonos információk gyűjtése
azokról a tagjainkról, akik elmaradnak a rendezvényekről.
2018-as munkatervünk december végére elkészült, amit az e-maillel rendelkező tagjainknak kiküldtünk, akik nem rendelkeznek internettel, azok részére
az év első klubnapján fogjuk kiosztani.
A Zeneakadémia márciusi, a Budavári labirintus áprilisi és a Petőfi irodalmi múzeum novemberi látogatását a Klub részére is felajánljuk. Erre a három budapesti rendezvényünkre az együttműködő Híradó
szervezeteket is meghívjuk, a meghívást időben közöljük, de már most lehet készülni rá.
Továbbra is tervezzük a hagyományos batyus bál
megrendezését februárban, márciusban a nőnapi köszöntést, októberben ismét a Puskás Egyesülettel az
Idősek világnapjának ünneplését.
Végezetül köszönetemet fejezem ki a tagozat
munkájában résztvevőknek, a vezetőség tagjainak.
Megköszönöm azoknak a klubtagoknak a munkáját,
is, akik az év folyamán fáradságot nem ismerve, önzetlenül segítették a vezetőség munkáját.
Köszönetet mondok a külső segítőknek és támogatóknak, a Klub vezetőségének, a Puskás Tivadar
Híradó Bajtársi Egyesület elnökségének.
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért alapítvány
elnökségének, akik számunkra jövő évben is megszavaztak egy kisebb összeget, ajándékozás címén,
amit szabadon felhasználhatunk.
A Puskás Tivadar távközlési technikum vezetőjének, dr.Horváth László nyugalmazott igazgatónak,
akitől ez évben sok segítséget kaptunk.
Végezetül köszönetem az Együttműködő Híradó
szervezetek vezetőinek is.
Köszönjük a Ház vezetőinek és dolgozóinak a rendezvényeinkhez és összejöveteleinkhez szükséges
feltételek biztosítását. Remélem, hogy a jövőben is
számíthatunk segítségükre.
Elismerések: a tagozat érdekében szabadidejük
feláldozásával kiemelkedő munkájukért, ajándékcsomagban részesült három személy és két személy
pedig könyvjutalomban. További négy személy pedig
a Tagozat Örökös Tiszteletbeli tagja elismerő oklevelet vehetett át.
A rendezvényt 3 fogásos ebéddel zártuk, azt követően egy-egy pohár borral, koccintva kívántunk Kellemes ünnepeket és Boldog Új Esztendőt.
Soós Tamás nyá. alezredes
Híradó Tagozat elnöke

A kitüntetést az kapja, akinek adják!
Georges Clemenceau átadta a becsületrendet egy
nagyiparosnak, aki pártjának anyagi segítséget nyújtott. Annyit mondott neki:
- Uram! Óhajtotta ezt a kitüntetést: hát, íme, tessék, itt van! Most már csak ki kell érdemelnie.
2018. március - április
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Honvéd Kulturális Központ
programajánló
MÁRCIUS
4. vasárnap 17-22 óráig
Nőnapi party a Luxemburg Rádió
Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
5. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
SZÉCSI MARGIT a költőnő
Közreműködik: Kállai Júlia,
Tósoki Anikó előadóművész
Házigazda: Vadady Attila
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft
6. kedd – 22. csütörtök
Lelkem színei
Tomozi Gizella festménykiállítása
Megnyitó: 6. 17 óra
A kiállítást megnyitja: Somfai István,
a Poly Art elnöke
Közreműködik: Szigeti Eszter (ének),
Varga Zoltán (zongora)
Helyszín: Café Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: 22-ig, a ház nyitvatartásával megegyezően.

PROGRAMOK
kivételével naponta 13-18 óráig.
A belépés díjtalan!
11. vasárnap 11.00
Stefánia Családi Színház
Csingiling
Helyszín: Színházterem
Turay Ida Színház előadása
Belépő: 1800 Ft
Igényjogosultaknak: 1500 Ft
13. kedd 10.30
Gondtalan órák
Titkok egy hálószobából
Érzelmes, zenés vígjáték
Helyszín: Színházterem
Délután zenél a Pódium bárban
a Pódium Band.
Belépő: 1000 Ft
19. hétfő 17.30
Biztonságpolitikai előadás
Lattmann Tamás, Gábor György:
Üldözött keresztények védelme –
ahogy van és ahogy kellene
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
21. szerda 18.30
Festői hangok
az MH Központi Zenekar tavaszi
koncertje
Közreműködik:
Serfel Gábor tubaművész
Vezényel. Kovács Tibor alez..
Szabó Imre őrgy.
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1000 Ft
Igényjogosultaknak: 700 Ft

8. csütörtök 17.00
Mindenki Hadtudománya
Dr. Szenes Zoltán vezds:
A magyar parlamenti pártok választási programjában meghirdetett védelempolitikai elképzelések
22. csütörtök 19.00 óra
Helyszín: Gobelin terem
Ray Cooney:
A belépés díjtalan!
A miniszter félrelép
8. csütörtök 19 óra
bohózat
Helyőrség Zenekar
a Bánfalvy Stúdió előadása
Nőnapi koncertje
Helyszín: Színházterem
Fúvószene nőkről, nőknek
Belépő: 2900 Ft
Vezényel: Baczkó István őrgy.,
Igényjogosultaknak: 2400 Ft
Nagy Zsolt szds.
23. péntek 18 óra
Helyszín: Színházterem
Zenés – táncos vacsoraest
Belépő: 1000 Ft
a Nautilussal
Igényjogosultaknak: 700 Ft
Helyszín: Regiment étterem
10-26.
Belépő: 1 500 Ft
Tudatos és tudattalan reflexiók
Igényjogosultaknak: 1 200 Ft
Bencze Zsolt – Dr. Kiss Attila –
Kühtreiber Zsolt festménykiállítása 27. kedd 19.00
Rendhagyó KözTÉr
Megnyitó: 10. szombat 17 óra
Tari Annamáriával és
A kiállítást megnyitja:
Szily Nórával
Dr. Feledy Balázs művészeti író
„Váltások és válások”
Közreműködik:
Faludi Judit, Liszt-díjas csellóművész Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Helyszín: Stefánia Galéria
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
Megtekinthető: 26-ig, vasárnap
20. évfolyam, 2. szám

28. szerda 17.30
Missziós történetek
Kositzky Attila altbgy.: Egyedül a
végtelen égbolton
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
29. csütörtök 19 óra
Agatha Christie:
Az egérfogó
krimi két részben
a Veres 1 Színház előadásában
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2900 Ft
Igényjogosultaknak: 2400 Ft

ÁPRILIS
4. szerda 18.00 – 21.00
Helyőrségi gála
Honfoglalás
Belépő:1500 Ft
Igényjogosultaknak térítésmentes a
szabad férőhelyek függvényében!
Az aktív állomány vacsorával egybekötve: 2000 Ft
5. csütörtök 11 óra
Stefánia meseszínház
Húsvéti készülődés a Százholdas
Pagonyban
a Fogi Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Csoportos belépő: 1200 Ft
5. csütörtök – 19. csütörtök
Eifert 75
Eifert János fotóművész kiállítása
Megnyitó: 5. csütörtök 17 óra
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető: 21-ig, vasárnap kivételével naponta 13-18 óráig.
A belépés díjtalan!
8. vasárnap 10 óra
Stefánia Családi Nap az egészség
jegyében!
Véradás!
11.00 Halász Judit koncert
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2 800 Ft
Igényjogosultaknak: 2 500 Ft
Ingyenes szűrővizsgálatok
Termékbemutatók
8. vasárnap 17.00
Tematikus zenés est
Áprilisi bolondozás
a Coctail Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
2018. március - április
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9. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Költészetnapi Versünnep
Börzsönyi Erika költő, Ács Enikő énekes – gitáros és Tósoki Anikó előadóművész műsora.
Házigazda: Vadady Attila
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft
11. szerda 18.00
Stefánia szalon
Beszélgetés Tihanyi-Tóth Csabával
Helyszín: Zrínyi Miklós terem
Belépő: 800 Ft
12. csütörtök 17 óra
Mindenki Hadtudománya
Ráth Tamás: Haditechnikai kutatásfejlesztés – van-e jövője?
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
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Belépő: 1 500 Ft
Igényjogosultaknak: 1 200 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja
rendezvényei

27. péntek 17 óra
Kovács Ernő Akvarell kiállítása
Helyszín: Café Galéria
Megtekinthető: 27 - május 13-ig, a ház
nyitva tartásával megegyezően.
A belépés díjtalan!
27. péntek 18 óra

Zenés – táncos vacsoraest
a Nautilussal
Helyszín: Regiment étterem
20. évfolyam, 2. szám

Nyitva: naponta: 08.00 - 22.00
1143 Budapest,Stefánia út 34-36.
Tel.:+36-1-460-0796;
HM:26-424
honlap: www.bphkk.hu

Tel.:06-1-433-9019;HM:26-419
e-mail: bpnyklub@bpnyklub.hu
honlap: www.bpnyklub.hu

Közönségszolgálat és
jegypénztár
Tel.:06-1-383-4958;HM:26-163

MÁRCIUS

Rendezvényiroda
Szabó Mónika HM:26-201
Tel.: 06-1-433-9014
Mobil: 06-30-515-1639
szabomonika@hm.gov.hu

8. csütörtök 10.00
Nőnap
Helyszín: Szinházterem
A belépés klubtagoknak ingyenes!
16. péntek 10.00
Múzeumlátogatás
Evangélikus Országos Múzeum

13. péntek 18.00
19. hétfő 10.30
Borestek a Stefánián
HOKOSZ küldöttgyűlés
Helyszín: Stefánia Palota, Zrínyi Miklós
22. csütörtök 10.00
terem
Szociális és kegyeleti biz. ülés
16. hétfő 17.30
26. hétfő 10.00
Biztonságpolitikai előadás
Közművelődési bizottsági ülés
Pogácsás Imre ddtbk: Zrínyi 2026
Helyszín: Pódium bár
27. kedd 10.00
A belépés díjtalan!
Klubtanács ülés
23. hétfő 14.00
ÁPRILIS
Csendül a nóta – Időutazás
Helyszín: színházterem
9. hétfő 13.30 óra
Belépő: 1000 Ft
Katonafestők kiállítása
Az MH Budapesti Nyugállományúak
24. kedd 19.00
Klubja tagjainak csoportos képzőműKözTÉr
vészeti kiállítása.
Helyszín: Színházterem
Megnyitó: 9. hétfő 13.30
Belépő: 1500 FT
Megnyitja: Nagy Gyula nyá. ezds.,
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
a Klub elnöke
25. szerda 17.30
Helyszín: Café Galéria
Missziós történetek
Megtekinthető: 9. hétfő – 22.vasárnap
Helyszín: Gobelin terem
a ház nyitva tartásával megegyezően.
A belépés díjtalan!
A belépés díjtalan!
26. csütörtök 19.00
Hippolyt a lakáj
zenés vígjáték két felvonásban
Belépő: 2900 Ft
Igényjogosultaknak: 2400 Ft

Honvéd Kulturális
Központ

17. kedd 10.00
Titkári értekezlet
18. szerda 10.00
Múzeumlátogatás
Vendéglátó ipari múzeum
20. péntek
Kirándulás
Vác
23. hétfő 10.00
Közművelődési bizottsági ülés
26. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti biz. ülés

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. március - április
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Humoros történetek:
Nincs titok semmi
J. S. Bach rajongott az orgonákért. Amikor eljátszotta legújabb műveit a hangszeren, hallgatósága mindig álmélkodva figyelte a mester virtuóz technikáját.
Egyszer megkérdezték Bachtól, hogy-hogy ilyen
csodálatosan játszik ezen a rendkívül bonyolult
hangszeren.
– Miért lenne bonyolult ez a hangszer? – kérdezte
vissza Bach – Itt csak azt kell tudni, hogy az ember
mikor, melyik billentyűt nyomja le, különben szól ez
magától.
A kényszer hatalma
Victor Hugo a nagy francia író egyszer sürgős munka előtt állt. Mivel nem bízott eléggé abban, hogy
végig kitart feladata mellett, félig levágta a szakállát
és félig a haját, az ollót pedig kidobta az ablakon.
Addig nem ment el otthonról, amíg ki nem nőtt a
szakálla és a haja. S a munkával is elkészült.
Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés…
Yehudi Menuhin hegedűművész nemcsak játékáról,
hanem roppant szorgalmáról is híres. Naponta nyolc
órán át gyakorol, s ezt sohasem mulasztja el.
Megkérdezték tőle, hogy miért gyakorol ennyit, hiszen a napi nyolc óra után, sokszor még rendkívül
hosszú
és
fárasztó
koncerteket
ad.
– Én mindig is nagyon precíz ember voltam – válaszolta a művész – ledolgozom a napi nyolc órámat a
többi már csak szórakozás.
Halad a munka
Egy újságíró megkérdezte Mark Twain-t, igaz-e,
hogy már hosszabb ideje dolgozik egy nagyobb lélegzetvételű színdarabon.
Twain így válaszolt:
– Igen, most egy négy felvonásos, három szünetes
darabon dolgozom, s a szünetekkel már kész is vagyok!
Ez a lakás eladó
A XIX. század végén a lengyel komponista és zongoraművész, Moritz Moszkowski Bécs utcáin sétálgatott a Rimszkij-Korszakov-tanítvány Alekszandr
Glazunov társaságában.
Ahogy a nagy bécsi muzsikus Franz Schubert hajdani otthonához értek, megálltak, és elolvasták a
ház falára erősített márvány emléktábla szövegét.
– Mit gondolsz, barátom – mélázott el Glazunov –,
ha meghalok az én házamra is tesznek majd egy
táblát?
– Egész biztos! – vágta rá Moszkowski.
– És vajon mit írnak majd rá? – faggatta tovább
Glazunov.
– Azt írják rá: Ez a lakás eladó!

TARKA OLDAL
Híres a nevem
G. B. Shaw sokat utazott hazájában. Egyszer egy
falu határában megismerkedett egy juhásszal. Megkérdezte, hogy hívják.
– Shakespeare vagyok – felelte az öreg.
Shaw csodálkozva mondta:
– Na, akkor maga igazán büszke lehet, hogy ilyen
híres nevet visel…
Az öreg juhász elégedetten bólogatott:
– Hát persze, hogy híres a nevem, hiszen már
negyven éve őrzök birkát ezen a környéken.
Csak a szokásos
G. B. Shaw híres volt szarkasztikus megjegyzéseiről. Egy alkalommal régi hölgyismerőse panaszkodott az írónak:
– Tegnap a jósnőm azt tanácsolta, hogy este menjek el a kaszinóba, tegyem meg a születési évemet,
és nagy pénzt fogok nyerni. El is mentem, de egész
este vesztettem.
Shaw tömören így válaszolt:
– Asszonyom, ezúttal nem kellett volna letagadni
azt a szokásos tíz évet.
Két pohár a határ
A híres amerikai írónő, Dorothy Parker nyilatkozta
egyszer: – Szeretem a martinit, de legfeljebb kettő
pohárral. A harmadiktól az asztal, a negyediktől pedig a házigazda alatt találom magam.
Aki másnak vermet ás…
A nagy színésznek egy darabban fel kellett olvasni
egy levelet, ezért sosem tanulta meg a levél szövegét. A fiatal, kezdő színész, aki a levélhozó inast játszotta, úgy gondolta, megtréfálja híres kollégáját és
a jelenetbe a megírt levél helyett egy üres papírt vitt
be.
– Levele érkezett, nagyságos úr – nyújtotta át kaján
vigyorral az összehajtogatott lapot.
A nagy színész széthajtogatta az üres lapot és
szemrebbenés nélkül ezt mondta:
– Nincs nálam a szemüvegem. Fiam, felolvasná nekem?
Éjfél után
Volt idő, amikor egyes színházak szinte versengtek
egymással abban, hogy melyikük tud hosszabb előadást tartani.
Egy nagy múltú prózai színházunkban egy klasszikus mű bemutatója úgy elhúzódott, hogy még éjfél
után
is
javában
tartott
az
előadás.
A közismert kritikus egyszer csak felállt – valamivel
éjfél előtt – és kifelé indult a nézőtérről. A színház
titkára rémülten szaladt utána:
– Még nincs vége az előadásnak!
A kritikus egy ásítást elnyomva kacsintott a titkárra:
– Nekem csak mára szól a jegyem!

Lapunk a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár, Honvéd Kulturális Központ és az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja közös kiadványa. Felelős szerkesztő: Szabó Béla. Észrevételeiket és javaslataikat Klubunk címére szíveskedjenek eljuttatni (MH Budapesti Nyugállományúak Klubja 1143 Budapest, Stefánia út 34.).
Pártpolitikai tartalmú írásokat - Alapszabályunkkal összhangban - nem áll módunkban közölni. Írásaikat szerkesztett formában tesszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
Szerkesztő Bizottság.
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