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Katonaözvegyek
15. országos találkozója

Katonafestők kiállítása a Stefánián

Ezúton szeretném megköszönni gondoskodásukat,
figyelmességüket a katonaözvegyek 15. országos
találkozójára rendezett ünnepségért.

Április 9-én a Honvéd Kulturális Központban a Café
Galéria ismét egy rangos – és már hagyományosnak
is tekinthető – kiállításnak lett a helyszíne. Immár 21.
alkalommal nagy számban gyűlt össze az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja képzőművészeteket
szerető közössége, hogy részt vegyen a katonafestők
idei kiállításának megnyitóján, amely a Ház és a
Nyugállományúak klubja közös szervezésében valósult meg.

Ha varrtok, vagy vajat mértek,
kirakatot szemléltek komolykodó szakértelemmel,
s hócipõben topogtok, kecsesen, de balogul is, mint az albatroszok,
fölkacagok az örömtõl, hogy vagytok,
és én is vagyok mellettetek.
Hozzátok
kötözött engem
a végzet,vett részt az orKözel
száz meghívott
katonafeleség
örökkévalóan,
szág
minden területéről. Jelenlétünk emlékeztetett
bennünket arra az időszakra is, mikor férjeink ezen
2018. március
- április
a napon egy csokor virággal köszöntöttek
bennünket
– feleségeket, nőt, társat.
Az elöljárók megérkezését követően a Himnusz
hangja csendült fel, majd dr. Holló József Ferenc tábornok, miniszteri biztos úr köszöntött bennünket,
katonaözvegyeket. Méltatta férjeink melletti kitartásunkat, azt, hogy munkájukat a feleségek helytállása
A rendezvény elején – tisztelegve a Magyar költésegítette, a családdal kapcsolatos teendőket, sok- szet napja ünnepének Morschhauser Miklós katonaszor nehéz háttér feladatokat társként vállalva álltak festő szavalta el József Attila a Dunánál című költeférjeik mellett. Tábornok úr jelképesen említette, a ményét. Az ismert sorok a művész zengzetes hangján
feleségek „fél katonának” számítottak a családban.
keltek életre és érezhettük, hogy mennyire Morschi
A megható emlékezések után a kitüntetés, a jutal- szívéből szólt a költő.
mak, elismerések átadása következett. Az elismerések igazolják, hogy a katonafeleségek a mai napig
klubokban, civil szervezetekben segítik munkájukkal,
odafigyelésükkel a rászoruló nyugdíjasokat, hozzátartozókat,
Műsor keretében a Honvédegyüttes énekkara köszöntött bennünket. Kedves meglepetésként a dal
idegennyelvű szövegét – a nőnapi megemlékezést
jelképezve – magyar szöveggel énekelték.
A műsor befejezéseként közösen elénekeltük a
Szózatot.
A szemet gyönyörködtető, finom ebéd felszolgálása
és elfogyasztása kedves társaságban, sok régi emlék felidézésével fejeződött be.
Az emléklapon szereplő verssel fejezem ki köszönetemet: Minden elmúlik, mint az álom
Ezt követően Nagy Gyula nyá. ezredes a Klub elnöElrepül, mint a vándormadár,
ke a bevezetőjében utalt arra, hogy hosszú, kemény
Csak az emlék marad meg a szívben,
és változékony tél után az ügyvezetés úgy gondolta,
Halványan, mint a holdsugár.
hogy az idei kiállításnak a Tavaszvárás címet adják.
Nőtagozat
folytatás a következő oldalon
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Kedves szavakkal köszöntötte a megjelent nyolc kiállító művészt, és kiemelten az első alkalommal kiállító
dr. Török Máriát. Török Mária férje is katona – tehát
bízvást sorolhatjuk a katonafestők közé, mert katonafeleség is segít vinni
azokat a terheket, amelyeket a szolgálat során
viselni kell. Mária, mint
pedagógus a nyugdíjazásáig csak vágyott arra,
hogy alkosson, de amikor nyugdíjba ment ez a
vágyakozás utat tört és
kifejezést keresett. Fontos számomra, hogy az
apró
mozzanatokban
észrevegyük az örömöt
és a szépet. Mivel nagyon szeretem a természetet és az emberi kapcsolatokat, így témáim ezek
köré csoportosulnak – mondta Mária és hozzátette
különleges megtiszteltetés számára, hogy lehetőséget
kapott a bemutatkozásra az itt jelenlévő tapasztalt
képzőművészek társaságában.
Büszkék vagyunk
az MH Budapesti
Nyugállományüak
Klubja katonafestőire.
A 26 tablón a
katonafestők képei a következő
sorrendben lettek
kiállítva:
TISZTTARTÓ EDIT  1, 2, 3, 4. tablók.
KOLOSSVÁRY MIKLÓS  5, 6, 7. tablók.
MORSCHHAUSER MIKLÓS  8, 9,10,11. tablók.
NÉMETH ANDRÁS  12,13,14,15. tablók.
S. KACSÓ RÓZSA  16,17,18,19. tablók.
BARTHA ILDIKÓ  20, 21. tablók.

Nyugállományú repülők és légvédelmisek
jubileumi ünnepsége
Április 16-án a Honvéd Kulturális Központban ünnepelte megalapításának 40. évfordulóját az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és Légvédelmi
Tagozata.
A Himnusz elhangzása után Hegyi Flórián nyugállományú ezredes, a tagozat titkára köszöntötte az ünnepség résztvevőit, majd Lengyel Andrea zászlós felolvasta „Az elfelejtett repülőtér” című novellát.
Dr. Keszthelyi Gyula nyugállományú. dandártábornok, a tagozat elnöke ünnepi beszédében felidézte a
Tagozat történetét.
1978. áprilisában, 40
évvel ezelőtt, közel
száz fővel megalakult
Légvédelmi Társadalmi
Bizottság, melynek első
vezetője Kérészy István
ezredes lett. Ekkor a
taglétszám közel száz
fős volt.
Egy társadalom életében négy évtized nem nagy
idő, de ha visszatekintünk az elmúlt 40 évre, vitathatatlan tény, hogy az egész világon és országunkban
is rendkívül nagy változások történtek. Természetesen ezek a nyugdíjas klubok, így a mi tagozatunk életére is nagy hatással voltak. Visszatekintve a megalakulásunk óta eltelt évtizedekre, megállapíthatjuk,
hogy tagozatunk mind létszámban, mind a tartalmi
munkában, mind támogatottságban jelentősen fejlődött, előre lépett és megerősödött. Jelenleg 359 fővel
a Budapesti Klub legnagyobb szervezete.
A Tagozat elnevezése a '80-as évek végére Légvédelmi és Repülő Tagozatra, majd a 90-es években a
katonai felső vezető szervek elnevezésében bekövetkezett változásnak megfelelően Repülő és Légvédelmi Tagozatra változott. A Tagozat vonzerejét a változatos programú klubnapok, hazai és külföldi kirándulások, a kerekévfordulós születésnapi és névnapi
megemlékezések, a rászorultakról való gondoskodás,
a kegyeleti kötelezettségek teljesítése folyamatosan
erősítette. Az összetartó erőt a bajtársias, családi lég-

DR. TÖRÖK M ÁRIA  22, 23. tablók.
PÁNCZÉL ZOLTÁN  rácsos tablók.

Az ünnepélyes megnyitót állófogadás zárta.
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kör és a csapatokkal való hagyományos kapcsolattartás biztosítja. Rendszeresen látogatják, szükség szerint gondozzák elhunyt tagjaik sírjait, részt vesznek a
Hősök Napi koszorúzásokon.
2018. május – június

BUDAPESTI OBSITOS-3
1993-ban „Csipet-csapat” néven megalakult az öntevékeny művészeti csoportjuk, amelynek tagjai lelkesen és nem kevés áldozatvállalással készültek és
készülnek a honvédségi nyugdíjasokat szórakoztató
fellépéseikre.
A Tagozat vonzerejét a bajtársias, családi légkör, a
változatos programú klubnapok, a hazai és külföldi kirándulások, a kerekévfordulós születésnaposok köszöntése, a rászorultakról való gondoskodás, a kegyeleti kötelezettségek teljesítése, valamint a
csapatokkal való hagyományosan jó kapcsolattartás
biztosítja.
Az elmúlt években tagságunk egyre nagyobb
számban kapcsolódott be a rendszeres klubéletbe.
Tapasztaljuk, hogy a tagság elvárásai egyre nagyobbak, ezért a vezetőség keresi az elvárásoknak még
jobban megfelelő módszereket, eszközöket és
együttműködési lehetőségeket a többi tagozattal és
más társadalmi szervezetekkel. Célkitűzéseink megvalósulásának fő színterei a klubnapok, csapatlátogatások, fegyvernemi napok és egyéb rendezvények.
A vezetőség a tagság javaslatainak és elvárásainak
figyelembe vételével ápolja a más tagozatokkal,
nyugállományú szervezetekkel kialakított kapcsolatokat és keresi az együttműködés új módszereit és lehetőségeit. Például a Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesülettel, Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületével, Magyar Veterán Repülők kecskeméti szervezetével és a Fegyveres Erők Veszprémi Körzeti
Nyugállományúak Klubjával.
Nyugállományú katona tagjaik lelkükben továbbra
is a Magyar Honvédséghez tartozónak érzik magukat. A Tagozat vezetősége ennek megfelelően tervezi, szervezi az éves programokat.
Az ünnepi
beszéd után
elsőként Dr.
Benkő Tibor
vezérezredes,
a Honvéd Vezérkar főnöke
köszöntötte a
jubiláló közösséget.
Mint
mondta: a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően elkezdődött a
Magyar Honvédség fejlesztése.
Új szállítórepülőgépeket, gépjárműveket és fontos technikai
eszközöket szereztek be, felújították a katonai helikoptereket, sőt hamarosan újraindulhat a hazai fegyvergyártás is. Jelenleg tárgyalások folynak az új, modern légvédelmi rakétakomplexumok és radarok beszerzéséről. Ugyanakkor kiemelte, hogy a program középpontjában továbbra is a
katonák állnak. Ezzel kapcsolatban ő is hangsúlyozta: aki
egykor a katonai szolgálatot
választotta, az élete végéig
katona marad.
A beszédeket követően HM
és HVKF szintű elismeréseket, emléktárgyakat adtak át a
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kiemelkedő munkát végzett tagok részére (több mint
félszáz főnek).

A jubileumi esemény vendégei között volt Sáfár
Albert, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnok-helyettese, Takács Miklós, az Aerotechnika
M&T Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamennyi repülő
és légvédelmi alakulat parancsnoka, illetve képviselője, továbbá az együttműködő szervezetek képviselői.
A
megemlékezést a Légierő
Zenekarának
műsora,
majd
Tóth Éva és
Leblanc Győző
operetténekesek
fellépése tette felejthetetlenné.
Büki Péter nyá. alezredes
Repülő és Légvédelmi Tagozat

Jankovicz Ferenc: Anyák napján
Egy fényes kismadár
torkát megnyitotta,
Halljátok, így dalolt
a kismadár torka
Nap támadt az égen,
kékellőn, magasban,
fény suhog az ágon,
tavasz van, tavasz van.
Kicsiny bimbóikat
pólyálgatják a fák,
Ringatják, dajkálják,
mint jó édesanyák.
Ti is, mint tavasszal
bimbóikat a fák
úgy ringattok minket
kedves édesanyák
A mi életünket munkálja
szívetek,
mint égen a nap
a szép kikelet.
Köszönjük a tavaszt,
mit tőletek kaptunk.
Ne haragudjatok,
hogyha rosszalkodtunk.
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40-éves a Híradó tagozat
A Budapesti Nyugállományúak Klubja 1978-ban úgy
látta, hogy a Klub több mint 3000-es létszáma nehezíti
és akadályozza a hatékony működést. A Klub vezetősége akkor Fegyvernemi Társadalmi Bizottságok létrehozását javasolta. Ezt a javaslatot a klub közgyűlése elfogadta.
Az alapszabályban meghatározták, hogy az önálló
társadalmi bizottságok (később tagozatok) a klub vezetőségének irányítása alatt fognak tevékenykedni, és
a Klub vezetőségének tudtával, egyetértésével hajtják
végre, illetve szervezik feladatukat. Ezt a közgyűlési
döntést tett követte és a híradók elsők között szervezték meg a Híradó Társadalmi Bizottságot 1978. május 31-én.
A megalakított szervezetünk első elnökének
Szepezdi Dezső nyá. alezredest, titkárának, Mudrák
György nyá. zászlóst, az elnökség tagjainak Brassói
Béla nyá. őrnagyot és Németh József nyá. őrnagyot
választották meg. Ezen az ülésen kérték fel Berceli
Béla nyá. vezérőrnagyot az egykori Vk. híradófőnököt
a Tiszteletbeli elnöki tisztségre, aki elfogadta és megtiszteltetésnek vette a felkérést és haláláig aktív munkát végzett a tagozatunkban.
Döntés született arról is, hogy a Híradó Társadalmi
Bizottság minden hónapban, a hó első csütörtökén
fogja megtartani összejövetelét. Ez az időpont a mai
napig nem változott.
Ma már Híradó Tagozatnak nevezzük magunkat,
de fontosnak tartjuk, hogy a Híradó szakcsoport megalakításában tevékenyen részt vett személyek elévülhetetlen érdemeiről mindenkor tisztelettel és megbecsüléssel emlékezzünk meg.
A 40 évvel ezelőtti megalakuláskor elődeink abból
indultak ki és célkitüntetéseiket is abban határozták
meg, hogy olyan klubéletet alakítsanak ki, ahol mindenki megtalálja a kedvére való kikapcsolódás megfelelő formáját, mind maga, mind a családja számára.
Ebben segít a Ház által biztosított lehetőségek (étterem, presszó, színházterem stb.) használata is. Akkor
még a Váci utcai tiszti ház, ma már a Stefánia palota
biztosítja mindezt. Így a tagozaton belül a volt munkatársak könnyebben megtalálják az egymáshoz vezető
utat, könnyebb az időskorral járó feladatok megbeszélése, egymás segítése és az érdeklődési körnek megfelelően szakmai igények kielégítése.
A tagozat megalakulási létszámáról nincs feljegyzésünk, de becslések szerint kb. 180 fő lehetett, mert a
későbbi, rendelkezésünkre álló adatok szerint  1979.
május 11-én a megnövekedett létszám és feladatok
miatt a vezetőség létszámát 7 főre kellett bővíteni. Az
elnöki funkciót továbbra is Szepezdi Dezső nyá. ezredes látta el. A tagozat titkára Brassói Béla nyá. őrnagy, tagjai Balogh Gyula nyá. ezredes, Béres Ferenc
nyá. ezredes, Móricz Ferenc nyá. ezredes, Németh
József nyá. alezredes és Tóth Ferenc nyá. főtörzsőrmester lettek.
Ma már bátran kijelenthetjük, hogy azok, akik közénk jöttek, illetve jönnek értelmes, kulturált szabadidő programban részesülnek. Lehetőség van barátokkal, volt kollégákkal találkozni, szakmai beszélgetést
folytatni.
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Büszkék vagyunk arra, hogy a közgyűlés által elfogadott és 1978-ban életbelépett Alapszabály is ezeket
a célkitűzéseket határozta meg, amelyek jelenleg sem
változtak.
A fő célkitűzéseket és feladatokat mindig az éves
munkaterv rögzíti, amely előírja a havi összejövetelek
szervezését és megtartását, valamint kéthavonként
vezetőségi ülések megtartását, a feladatok előkészítését és elosztását a vezetőségen belül.
Hagyomány klubtagjaink köszöntése születésnapjuk
alkalmából. Korábban a jubileumi születésnaposok
névsorát még a Híradó Csoportfőnökségre is elküldtük. Ma is mindig köszöntjük a jubilálókat, de névsort
már nem küldjük el a csoportfőnökségre.
Az akkori Híradó szolgálattól nyugállományba került
állomány tagjaiból legtöbben azonnal jelezték belépési szándékukat. A nyugállományba vonult híradó főnökök elsők között jelentkeztek és segítették a tagozatot. A nyugállományba vonult híradó csoportfőnökök: Berceli Béla vezérőrnagy, Penczi József vezérőrnagy, Molnár János ezredes és dr. Lindner Miklós
vezérőrnagy.
Ma is szívesen fogadjuk, illetve fogadnánk a nyugdíjba menő híradó fiatalabb kollégákat, mert tagságunk átlag életkora növekedik, vagyis öregszik a tagozat. A mostani nyugdíjba vonuló kollégák kevésbé
jelentkeznek, lehet, hogy nem ismerik a klubot, vagy
más elfoglaltságot találnak. Ezen a területen sok a
feladatunk, elsősorban a híradó szolgálatokkal való
kapcsolat felvétel kezdeményezése. Természetesen
mindenki maga dönti el, hogy akar-e közösségünknek
tagja lenni.
Évenkénti ismétlődő feladataink:
- Megemlékezés szervezése október hónapban
az Idősek Világnapja alkalmából;
- Naprakész nyilvántartás vezetése klubtagjainkról;
- Éves pénzügyi terv készítése;
- A tapasztalatok figyelembe vételével a vezetőség munkaköri leírásainak elkészítése, szükség
szerinti átdolgozása.
- Részvétel a Klub Közművelődési és Kegyeleti
bizottságainak munkájában.
Ezek a célkitűzések 90%-ban megegyeznek a mai,
2015-ben elfogadott Alapszabályunktól.
A társadalmi változások hátrányosan érintették a
klub működését. A megszorító intézkedések miatt
megszűntek az ingyenes autóbuszok és egyéb kedvezmények. Általában ma már mindent csak térítés ellenében lehet igénybe venni, és még akkor is bizonytalan, hogy megkapjuk. Ezért tagozati kirándulásoknál
a Volán és a MÁV szolgáltatásait vesszük igénybe,
amire még biztosan lehet tervezni.
Mindezek után a lehetőségeket figyelembe véve végezzük munkánkat, aminek köszönhetően talpon maradtunk és a nehezebb körülmények között is eredményesen tudtunk dolgozni. Ami nagyon fájó számunkra, hogy a katonák jogállásáról szóló törvényből törölték a nyugállományú katonák egyszeri előléptetési lehetőségét. Ennek az erkölcsi
elismerésnek eltörlése méltánytalanul érintette
azokat a klubtársakat, akik szabadidejük feláldozásával minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül
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szervezik és végzik a klub irányítását, megjelennek
katonai temetéseken, részt vesznek katonai rendezvényeken.
Aktivitásuk nélkül nem lenne ilyen jól szervezett klubéletünk. Anyagilag is csak magunkra támaszkodhatunk,
gazdálkodni a befizetett tagdíjból tudunk és az utóbbi
években a Puskás Tivadar Híradó Bajtársakért Alapítvány támogatásából. Amit ezúton is megköszönünk az
alapítvány kuratóriumának.
Negyven év távlatából kijelenthetjük, hogy érdemes
volt – időt és fáradságot nem kímélve - a Híradó tagozatot létrehozni és működtetni, tagságunk érdekében
cselekedni és időnként harcolni. Alapvető célkitűzéseinket elértük, létrehoztunk egy családias kis közösséget, ahol minden tagunk megtalálja az igényeinek megfelelő programot, elfoglaltságot és szívesen részt vesz
közösségünk életében.
Az elmúlt negyven év kezdetére visszaemlékezve, el
kell mondani, hogy az akkori alapító tagok közül ma
már senki nincs életben. Szepezdi Dezső nyá. ezredes,
alapító elnökünk 20 éven keresztül volt a vezetőség
élén – 1998-tól Örökös Tiszteletbeli Elnökként haláláig
segített minket. Sajnos 2017-ben 98. életévében baleset következtében elhunyt. Hálával gondolunk mindnyájunk Dezső bácsijára és a többi ma már nem élő vezetőségi tagra is. Szomorú szívvel kell emlékeznünk
azokra a tagtársainkra is, akik közül többen szerepet
vállaltak tagozatunk megalakításában, vezetőségi tagként, vagy mint tagozat tagjai vettek részt a klubéletben
és ma már nincsenek közöttünk.
Köszönetünket fejezzük ki mindazon szervezeteknek,
akik közvetlen segítséget nyújtottak a tagozati életünk
fenntartásában. Továbbra is igényeljük segítő támogatásukat a Budapesti Nyugállományúak Klub vezetőségének, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületnek,
a Puskás Tivadar Bajtársakért Alapítványának, a Váci
Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesületnek, a Zrínyi
és Bolyai Nyugállományúak Klubjának és a Székesfehérvári Nyugdíjas Klub Híradó Szekciójának.
Végül, de nem utolsósorban szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik a Híradó Tagozat 40
éves fenn állása alatt segítették és részt vállaltak a
négy évtized eredményes munkájában. További sikeres együttműködéshez valamennyi Klubtagunknak kívánok jó erőt, egészséget, családi életükben
nagyon sok boldogságot.
Soós Tamás nyá. alezredes
a Híradó Tagozat elnöke

Hóesésben Mátraházán!
Fehérre festette a világot a tél,
Ezüstös pelyhes ágakat ringat a szél...
Fenyves erdő fái közt, délceg szellő vágtat…
Kristálypaplan borítja reggelre a tájat.
Február 26-tól március 4-ig Mátraházán a Honvéd
üdülőben töltötte pihenését 34 fővel a Hátországi Tagozat kollektívája. Idősebb korosztály lévén, ilyet még
nemigen láttunk, hogy „szakadt” a hó. Vitte a szél a sok
havat. Természetesen a meleg üdülőből nézve gyönyörű volt, de sehova nem tudtunk kimenni, de nem volt
gond, mert van sószoba, szauna…, de a legtöbben beszélgetéssel töltöttük az időt. Volt persze akik ultiztak.
20. évfolyam, 3. szám

Amikor „szelídült” az időjárás akkor azért voltak kirándulások, a csülkös nem maradhatott ki. Az eredeti tervezésben is benne volt a Bál szervezése, melyet az
üdülő vezetése is engedélyezett. Parádi zenészeket
kértünk meg, mint a korábbi években is, hogy „húzzák”
a talp alá valót. Többen jelmezt is öltöttek, ami még
színesebbé tette az estét. Így volt cigányasszony, kedves nővér Benőkével, vadnyugati cowboy az Ő asszonyával, és Batman a macskanővel. Nagyon sokat nevettünk, mert a jelmezek nagyon egyszerűek, de ötletesek voltak.
A tánc hevében jutott energia székfoglalóra, fakanalas táncra, és a végén tombolára. A tombola ajándékait
magunk „hordjuk” össze, most 3 szép könyvet kaptunk
Kovács Imre tagtársunktól is.
Az üdülő dolgozói már ismerőseink, a felszolgálók
már tudják, melyik asztalnál szeretünk enni. Figyelmességük és kedvességük biztosítja, hogy szívesen megyünk vissza jövőre is.
Az egy hét nagyon gyorsan elszállt, a rossz idő már
vesztett „szigorából”. Szép napsütéses időben utazhattunk haza.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországi Tagozat

Gyalogolni jó!
2018. március 29-én részt vettünk a „Gyalogló Idős
Klubok” országos összejövetelén a Flamenco szállóban
a Nőtagozat képviseletében: Cserhalminé Éva, Csoma
Edit, Gávay Anna, Pusztai Kati és Serfőző Vera.
Ennek a mozgalomnak az elindítója és lelke Monspart
Sarolta világbajnok tájfutó, aki súlyos kullancsfertőzésből felépülve megszervezte az első gyalogló klubot.
Azóta már sok klub működik az országban. Ezen a napon közel négyszázan voltunk az ország minden részéből. Nagyon finom, egészséges falatokkal kínálták a
vendégeket reggelire.
Először Novák Katalin a mozgalom fővédnöke (a család és ifjúságügyért felelős államtitkár) köszöntött bennünket, majd Monspart Sarolta üdvözölte a megjelenteket a maga kedves modorában. Utána Kautzky Armand
színművész beszélt a felelősségről, önmagunkért és a
körülöttünk élőkért. Végül megajándékozott bennünket
Ady Endre: Őrizem a szemed című örökbecsű versével.
Végül a solti gyalogló klub vezetője számolt be munkájukról. Egy-egy idős gyalogló társunk is elmondta mit
kapott a klubtól. Utána sokféle finom ételből álló egészséges ebéd következett.
A finom falatokért, a szép környezetért és a felszolgálásért köszönet illeti a Flamenco szálló vezetését, munkatársait.
Ebéd után a csepergő esőben sétáltuk körbe a „Feneketlen tavat”. Jó mulatság volt.
Hipokratesz bölcsességét idézem:
„A gyaloglás a legjobb orvosság”.
Serfőző Vera
Nőtagozat
2018. május – június
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Látogatás a Várban
Ragyogó napsütésben és ragyogó hangulatban
találkoztunk 10 órakor a Budavári Sikló Clark Ádám
téri végállomásánál, ott
ahol nem a 6os áll meg,
hanem a 0.
kilométerkő.
Borsos Miklós
alkotását, a
80 cm-es talapzaton álló,
három méter
magas mészkőszobor.
A Budai Váralagút hossza 350 m. Belül színes
mozaik csempével van burkolva.
1842ben gróf Széchenyi
István
javasolta
a
Várhegy
keresztülfúrását a
Lánchíd budai
hídfőjénél. Az
építést
1848ban kezdték volna, de a munka a forradalom miatt
nem indult meg. Clark Ádám kivitelezési tervei alapján és az ő irányításával készült el az alagút. 1858ra lett kész. A klasszicista keleti homlokzatot Clark
Ádám, a romantikus nyugati kaput Frey Lajos tervezte.
Mindjárt a várfal fordulójában láthatjuk Magyarország angyalos nagycímerét ábrázoló mozaik képet
1880-ból. A nagycímerek nagy pajzsa az országhoz
társuló (uralom alá tartozó és igényelt) területek címereit ábrázolja, középen pedig kisebb méretben az
anyaországét tünteti fel. Dalmátország, Horvátország, Erdély, Szlavónia, Bosznia és Hercegovina. A
magyar pajzs közepén a Habsburg-Lotharingiai ház
címere.
A kép Lotz Károly munkája. Felirata: Ferenc
József királyi jelmondata. Bizalmam az ősi erényben. Mérete: 300×350cm.
A Budavári Sikló (korábban Budai Hegypálya)
a Budavári Palota megközelítésének egyik eszköze,

Budapest Duna-parti látképének szerves részeként
20. évfolyam, 3. szám

1987 óta az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. Az eredetileg gőzüzemű Siklót Széchenyi
Ödönnek, Széchenyi István gróf fiának a kezdeményezésére építették 1868 és 1870 között. 1870.
március 2-án avatták fel második ilyen szerkezetként Európában. Hetvenöt éven át jól működött a különleges közlekedési eszköz. A második világháborúban súlyosan megrongálódott, a felső épületet és
az ottani kocsit légibomba pusztította el, az alsó
épület és a gőzgép épen maradt. A helyreállítás helyett a BSZKRT 1948–49-ben a sikló romjait eltakarította, berendezéseit széthordatta. A Siklót hosszas
várakozás után 1986. június 4-én nyitották meg ismét. Napjainkban az utaslétszám évi 500 ezer és
1 millió közöttire tehető. A pálya hosszúsága 95 méter. Az alsó és felső állomás közti szintkülönbség 50
méter. A Sikló két kocsija ingajelleggel van összekötve. Miközben az egyik kocsi felfelé indul, a másik
lefelé szállít utasokat. Kocsinként egyszerre 24 utast
tud szállítani. Folyamatos üzemben 5-10 percenként, utas igény
szerint. Menetidő 2
perc.
A tervezett időpontban
megérkeztünk a második
találkozó helyre, a
Szent György térre.
IV. Béla a mongol/tatárjárás után kezdte meg a Budai vár építését
védelem céljából. 1354-ben I. Nagy Lajos király Visegrádról Budára helyezte az udvartartását. A vár és
környéke ezután folyamatosan épült egészen a török támadásokig. Mátyás király idején fejeződött be
a trónterem a királyi lakosztály a könyvtár a csillagvizsgáló építése. 1526-ban a mohácsi-csatavesztés
után Szulejmán török szulán elfoglalta a Budai várat,
de rövid idő múlva kivonult az országból.
1541ben Budát a török
másodszorra elfoglalja és 145
évig maradt itt. A
Budai várnegyed
három fő része a
Budavári Palota,
a Szent György tér és a történelmi lakónegyed. Most
a Szent György teret barangoltuk be.
A Szent György tér a középkorban is nevezetes
hely volt Buda városában. 1457-ben V. László magyar király lefejeztette a téren Hunyadi Lászlót, Mátyás király bátyját. A tér előtt volt Szent Zsigmond
kápolnája. 1514-ben Bakócz Tamás esztergomi érsek felolvasta a téren azt a pápai levelet, ami keresztes háborúra szólított fel; ez vált később a Dózsa György-féle parasztfelkeléssé. Ekkor azonban
még nem volt tér, a területen kezdetektől két sűrűn
beépült utca húzódott keresztül észak-déli irányban.
A 16. század húszas-harmincas éveiben az utcák
déli folytatását egy hatalmas keresztirányú falazat
kiépítésével elvágták a polgári városrésztől, és a királyi palotához csatolták előudvarként.
2018. május június
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A török kor vége felé 1684/1686-ra a faltól
északra lévő 50-60 m széles sávban a középkori
épületek elpusztultak, vagy szándékosan elbontották azokat, s helyükre csak a nyugati oldalra
került török építmény, egy hatalmas belső védőfal.
Közvetlenül a visszafoglalás (1686) után inkább

katonai célú épületekre volt szükség. Ekkor épült
fel első formájában a Zeughaus (katonai szertár)
hatalmas épülete. Az épület a pesti oldalról nézve
elnyúló egyenes tömbjével helyezkedett el az akkori (mainál lényegesen kisebb) királyi palota, valamint a (mai Sándor-palota és Várszínház helyén állt) kaszárnya és volt karmelita kolostor között Ez a meglehetősen egyszerű formájú építményt 1723. márciusi óriási tűzvész elhamvasztotta, de már 1730-ra pótolták egy sokkal igényesebb barokk architektúrájú épülettel, amely azután
a 19-20. század fordulóján bekövetkezett elbontásáig meghatározó eleme volt a budai városképnek. A teret sokáig erről elnevezve Zeughaus
Platz-ként emlegették. Két kaszárnyaépület került
a tér keleti oldalára, a középkori ferences kolostor
helyére (a mai Sándor-palota helyén), egy harmadik, tüzérlaktanya pedig a nyugati oldal déli részére, az említett török belső védőfalra települve. A
18. század hatvanas éveitől e korábban nem is létező térre ragasztották rá a középkorban jóval
északabbra - a mai Dísz tér helyén - elterülő
Szent György tér nevét, és ezután Georgi Platzként emlegették. A tér kiépülésének következő
nagy korszaka a 18. század vége - 19. század
eleje volt, amikor a helyszín a civil - főnemesi reprezentáció színtere lett. Először a nyugati oldal
foghíjtelkén épült fel a Teleki grófok palotája
(1790), majd vele szemben, a két kaszárnya épület helyén gróf Sándor Vince palotája (1806). E
két épület azután többször váltotta tulajdonosát és
funkcióját. A tér erősen megsérült Budapest ostroma alatt Máig sem heverte ki a bajait. A névadó
Sárkányölő Szent György dombormű a Szent
György tér nyugati oldalán lévő ásatási területen,
az egyik feltárt/restaurált falmaradványon látható.
Habsburg
kapu
a
Budavári
Palota középpontja előtt elterülő terasz és az itteni bejárat az osztrák császárok uralkodásának idejét
idézi. A kapu barokk részletgazdagságának és a
szépen megmunkált, kovácsoltvas lámpaoszlopoknak köszönhetően az ide látogatóknak igazán
előkelő fogadtatásban lehet részük. Hauszmann
Alajos terve alapján 1903-1905 között építették
fel. A kapuzat vasrácsát Jungfer Gyula készítette,
20. évfolyam, 3. szám

a Turult ábrázoló szobrot Donáth Gyula mintázta,
akinek leghíresebb műve a bánhidai Turulemlékmű (1909), Európa legnagyobb, madarat
ábrázoló ércszobra.
Mi már csak a feltárt és rekonstruált Palota

északi fala mentén sétáltunk végig. A középkorban ez a fal választotta el a Budavári palotát a
Szent György tértől. A háború előtt ez a fal már
nem látszott, de látszott a Várpalota Szent György
téri bejárata a csodálatos oszlopsorral Ybl Miklós
teve szerint.
A Királyi vár után az Elnöki Palota előtt álltunk
meg. A Sándor-palotát, Sándor Vince gróf építette 1803–1806 között Pollack Mihály és Johann
Aman tervei alapján, klasszicista stílusban. Nevét
is Sándor Vince grófról kapta. (az ő fia volt az „ördöglovasként”
ismert
Sándor
Móric, a díjugrató különc úrfi.)
1867-ben Andrássy Gyula miniszterelnök ötlete nyomán a
magyar
állam
előbb kibérelte, majd 1881-ben végleg megvásárolta kormányrezidenciának. 1867–1945 között
(kisebb megszakításokkal) a mindenkori magyar
miniszterelnök rezidenciájaként szolgált, többször
kormányülések színhelye is volt. A Sándorpalotában vetett véget életének a háborúba sodródás lelkiismereti terhe alatt gróf Teleki Pál 1941.
április 2-áról 3-ra virradó éjjel. A háború során
erősen megsérült. Külső arculatát csupán
1989/1990-ben javították ki, teljes (külső, belső)
helyreállítását pedig 2000–2002 között végezték
el. A belső terek az eredeti, 1806-ban átadott, a
bútorzat pedig a két világháború közötti állapotokat tükrözik. 2003 óta Magyarország mindenkori
köztársasági elnökének rezidenciája, egyben a
Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) székhelye
Természetesen nem hagyhattuk ki délben az Elnöki palota előtti díszőrség parádés őrségváltását
A fényképeket készítették: Humoga-Kovács
Györgyi, Takács Éva, Török Edit és a szerző,az
illusztrációk az Internetről származnak.
dr. Grúber Nándor nyá. ddtbk.
Pénzügyi tagozat
2018. május – június
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Elfelejtett Misszió!
Hazánkból 524 katona, 112 diplomata vett részt
abban a békefenntartó küldetésben, amelyről alig
beszélünk. Az MH Budapesti Nyugállományúak
Klubja hét tagozatából vettek részt a küldetésben.
Negyvenöt évvel ezelőtt - 1973. január 26-án – indult
el az első csoport Dél-Vietnamba, hogy a Párizsi
Tűzszüneti
Egyezmény
értelmében
Kanada,
Lengyelország, Indonézia küldötteivel együtt részt
vegyen a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő
bizottság munkájában. Nem többre vállalkoztak, mint
a harcoló felek által felkért és Magyarország által is
vállalt nemzetközi feladatra, amely a több évtizedes
vietnami háború befejezése záró akkordjának volt
tekinthető. A vietnami volt a II. világháború után a
magyarok
első
békefenntartó
tevékenysége.
Korábban, 1896-ban az Osztrák-Magyar Monarchia
katonái Krétán vettek részt a zavargások
megfékezésében. A törököket és a görögöket kellett
egymástól távol tartani.
Dél-Vietnamban
a
tűzszünet
betartását
ellenőrizték az ellenségeskedés beszüntetése
érdekében, felügyelték az amerikai haderő és
haditechnika kivonását, valamint a hadifoglyok
cseréjét. Több, mint 31 ezer vietnami és 588 amerikai
foglyot cseréltek ki a felek. Mégis a legnagyobb
nehézséget az okozta, hogy a néphadseregnek még
nem voltak ilyen irányú tapasztalatai.
Persze az idő megszépít sok mindent, feledésbe
merülnek a rossz emlékek, de a HŐSÖKET nem
feledik. A tűzszünet, amelyet a nemzetközi
egyezmény szerint ellenőrizni és felügyelni kellett,
nem létezett, a harcok ebben az időszakban is
folytatódtak. A remény, hogy a rájuk bízott feladatot
áldozatok nélkül képesek megoldani, nem vált valóra.

Nagy Gyula nyá. ezds. – a harmadik váltás tagja –
mentorálásában dr. Botz László nyá. altbgy. – az első
váltás tagja, a Magyar-vietnami Baráti Társaság
Elnöke – megemlékező beszédében hangsúlyozta:
„Büszkék vagyunk
arra, hogy bajtársaitok
lehettünk,
hogy veletek együtt
teljesíthettünk szolgálatot a Nemzetközi Ellenőrző és
Felügyelő
Bizottságban. Kegyelettel
gondolunk
rátok,
Hősi Halottainkra, s emléketeket tovább őrizzük
szívünkben.”
A Hősi Halottak sírjánál a Honvédelmi
Minisztérium, a Belügyminisztérium, a Vietnami
Szocialista Köztársaság Nagykövetsége, az MH
Béketámogató Kiképző Központ, az MH Katonai
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
a Magyar-Vietnami Baráti Társaság, a Magyarországi
Vietnamiak Egyesülete, a Magyar Tartalékosok
Szövetsége, a Felderítők Társasága Egyesület,
illetve a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő
Bizottságban szolgálatot teljesítettek – köztük
Kálmán Endre nyá. ftörm., aki a szerencsétlenség
napján volt 20 éves, a mai napig a legfiatalabb
békefenntartó – helyezték el a kegyelet koszorúit.

A szervezők, valamint a megemlékezés résztvevői –
közöttük Dylski Aurél özvegye és unokája – a Hősi
Halottak emlékét, a bajtársiasság szellemének
erősítését, a küldetésben részt vettek összefogását
és a hasonló nemzetközi szerepvállalásban dolgozók
előtti tisztelgésüket juttatták kifejezésre.
Kép és szöveg – Vastagh László nyá. alez.
A misszió első időszakában, 1973. április 07-én
11.45-kor, szolgálatteljesítés közben a hadműveleti
területen elveszítették két bajtársukat, Cziboly Csaba
századost és Dylski Aurél őrnagyot, akiknek a
helikopterét rakétatalálat érte. Velük együtt lelte
halálát egy kanadai, egy indonéz tiszt, a DIFK két
összekötő tisztje, valamint a helikopter háromfős
személyzete. Társaikra, elhunyt bajtársikra és a soksok, a hazájuk függetlenségéért vívott harcokban
elesett vietnamiakra emlékeztek – immár több
évtizede – ezen a napon a Farkasréti temetőben –
Csaba és Aurél síremléke előtt.

20. évfolyam, 3. szám

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
2018. május – június
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Újabb gyászhír
Megrendülve és döbbenettel fogadtuk a hírt, hogy
bajtársunk, barátunk HARKAI Péter nyá. ezredes
2018. február 28-án életének 78. évében otthonában
örök álomra szenderült.
Földműves családban
született. Iskolai tanulmányai alatt szorgalmával
biztosította
eredményességét, ami
gimnáziumhoz vezette,
majd felvételt nyert az
Egyesített Tiszti Iskolába, ahol könnyű légvédelmi tisztként végzett. Avatását követően az 1 Honi Légvédelmi
hadosztálynál
hadmű-veleti
tiszt.
1971-ben végzett a
ZMKA
légvédelmi
tagozatán,
ennek
elvégzésével az MN
Személyügyi
Főcsoportfőnökség
szervezési
osztályán
főtiszt,
osztályvezető
helyettes,
majd
osztályvezető.
Nyugdíjazását megelőzően 5 évig volt a Pályára
irányítási és Iskoláztatási osztályvezető. Szervezőképessége, kapcsolattartó magatartása, eredményessége alapján nagy elismertséggel rendelkezett.
Kitűnt íráskészségével, távlati elképzelések kidolgozásával. 1987-ben Kiváló Szolgálatért Érdemrendet kapott, 1989-ben ezredessé léptették elő. A
felső korhatár elérésével 1995-ben került nyugállományba.
Drága halottunk nyugdíjas éveit sem töltötte tétlenül.
Családi indíttatásából eredő odafigyeléssel és egyre
bővülő szakismerettel gondozta a budaörsi
hegyoldalon lévő kertjét, ahová minden nap
felgyalogolt, hogy kedvenc kutyáiról gondoskodjon.
volt közösségéről sem feledkezett meg, hiszen 2002ben alapító tagja a személyügyi tagozatnak, ahol
később tagozat elnök lett. Lakókörnyezetében –
Budaörsön a gondozási körbe tartozók
összefogását szervezte, 2005-ben megalakította az
MH Budapesti nyugállományúak Klubja 26. tagozatát
és elnöke lett. Mindkét tagozat, de a Klub tagjainak
tiszteletét és szeretetét is élvezte. Különösen
kegyeleti kérdésekben jeleskedett, 17 esetben
mondott búcsúbeszédet. Önzetlen munkájáért
megkapta az Aranykor Kitüntető Cím arany fokozatát.
A Klubtanács tagját, a Klub Örökös Tiszteletbeli
Tagját veszítettük el, aki a haza védelmében,
elkötelezett
hagyományőrzőként,
töretlen
emberszeretetével,
humánus
gondolkodásával
kivívta minden ember megbecsülését.
Eredményes és sikeres szolgálat ellátásának
biztosítéka a kiegyensúlyozott családi háttér volt.
1983-től egy nagyszerű társ, egy szerető feleség
biztosította ezt. Igazi társát, imádott feleségét Nagy
Erzsébet személyében találta meg, akivel boldog

20. évfolyam 3. szám

házasságban,
harmonikus
családi
légkörben
sajátjaként nevelte az Ő gyermekeit.
Számára a munka alap életérzés volt, szervezett,
közösségeket teremtett, példa volt, amit szerénysége
folytán alap emberi tulajdonságnak nyilvánított. Ezért
tisztelhetjük emberi méltóságát és nagyságát
„a Magyar Honvédség Halottja”
minősítéssel.
Hihetetlennek tűnik, hogy örökre eltávozott közülünk.
Itt hagyta mindazt és mindazokat, akikért élt és akiket
nagyon szeretett.
Tisztelt Harkai Péter nyá. ezds. Úr – Téged vár az
örök nyugalom, bennünket élőket pedig a mindennapi
küzdelem.
Nyugodjál békében, emlékedet megőrizzük.
Szerkesztőség

Szövetségünk éves Küldöttgyűlése
A Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetsége 2018. március 19-én a
Honvéd
Kulturális Központ rendezvénytermében tartotta éves
beszámoló
Küldöttgyűlését,
ahol
az
alábbi
napirendek szerepeltek:
 az Elnökség és a Felügyelő Bizottság
beszámolója,
 a 2018-as munka és költségvetési terv,
 a 2018. évi szervezeti tagdíjak,
 a BEOSZ-HOKOSZ együttműködési
megállapodása,
 -elismerések átadása.
A küldöttek – Nagyatád, Nagytarcsa, Győr, Tiszta
Égbolt – a napirendek tartalmának kiegészítésében
jeleskedtek.
Tagszervezetek javaslata alapján 2 fő festmény, 1
fő könyvcsomag elismerésben részesült.
Három tagszervezet megtartotta jubileumi rendezvényét:
 2018. 03. 12-én Honvéd Klub Civil Társaság –
Dunaújváros – 15. évforduló
elnökségünket Domine János nyá. ddtbk.
képviselte,
 2018. 03. 23-án a Zrinyi Miklós Honvéd
Nyugdíjas Klub – Szekszárd – 35. évforduló
elnökségünket Bencze János nyá. ezds.
képviselte,
 2018. 04. 13-án a Galgamenti Nyugállományú
Honvédők Egyesülete – Aszód – 40. évforduló
elnökségünket Nagy Gyula nyá. ezds
képviselte.
Intenzív munka folyik az alakulatnapok, laktanyanapok, fegyvernemi évfordulók megszervezésében
és lebonyolításában. Több helyen támogatást
nyújtottak az önkéntes területvédelmi rendszer
kialakulásához, jeleskednek katona-sulis rendezvények, vetélkedők megtartásában is.
Intenzív munka kezdődött az önhibájukon kívül
nehéz helyzetbe került, a szociális gondozási körbe
tartozók felkutatásában, segélyezésük támogatásában.
Ügyvezetés
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MÁJUS 21. – A MAGYAR
HONVÉDELEM NAPJA

6. vasárnap 17.00
Tematikus Zenés Táncest
A magyar szabadságharc tavaszi Anyák napi mulatság
hadjáratának csúcspontjaként 1849.
május 21-én a honvédsereg három
hetes ostrom után visszafoglalta
Buda várát. Ennek emlékére 1992től a kormány határozata alapján e
napon ünneplik a
MAGYAR HONVÉDELEM
NAPJÁT.

A MAGYAR HŐSÖK
EMLÉKNAPJÁT
minden évutolsó vasárnapján tartják
Magyarországon. Eredete az 1917.
évi VIII. törvényre vezethető vissza.
Ebben mondták ki először, hogy
nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon
kifejezésre kell juttatni.

a Luxemburg Rádió Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
Kiemelt belépő (box foglalása esetén): 1800 Ft
Igényjogosultaknak (box foglalása
esetén): 1500 Ft

7. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
József Attila emlékezete
Verseket mond. Tósoki Anikó és
Szőke Károly hadnagy
Közreműködik: Kállai Júlia
Házigazda: Vadady Attila
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft

10. csütörtök 11.00
Stefánia Meseszínház
Honvéd Kulturális Központ Csukás István: Utazás a
szempillám mögött
programajánló

zenés mesejáték két részben
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! a Zichy Színműhely előadása
Helyszín: Színházterem
MÁJUS
Belépő: 1500 Ft
Csoportos belépő: 1200 Ft

3. csütörtök – 19. szombat
Épületek gyufaszálból

Szűcs Pál kiállítása
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető:
május 19-ig, naponta 13-18 óráig.
Szombaton és vasárnap az alkotó
tárlatvezetésével.
A belépés díjtalan!

3. csütörtök 18.00
Borestek a Stefánián
szekszárdi Heimann Pincészet
Helyszín: Stefánia Palota,
Zrínyi Miklós terem
Belépő: 4000 Ft
Igényjogosult: 3500 Ft

6. vasárnap 11.00
Családi Színház
Alma együttes koncertje
Helyszín: Színházterem
Belépő:
I. kat : 1500 Ft, Igényjogosult: 1200
Ft (elővételben)
II. kat: 1800 Ft, Igényjogosult: 1500
Ft (elővételben)
III. kat.: 2000 Ft (a rendezvény napján, a helyszínen vásárolható)
20. évfolyam, 3. szám

10. csütörtök 17.00
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
Tálas Péter: Európa válaszúton –
az integráció kérdései
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!

14. hétfő 17.30
Biztonságpolitikai előadások
Lattmann Tamás, Kaiser Ferenc:
Dél-kínai tenger, mint biztonságpolitikai tényező
Helyszín: Stefánia Palota,
Gróf Eszterházy Mihály terem
A belépés díjtalan!

15. kedd – 19. szombat
170 év a magyar hadihajózás
történetéből
Kiállítás az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Hadihajós Tagozata, az 1. Honvéd Tűzszerész és
Hadihajós Ezred és a TIT Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület szervezésében

Megnyitó: május 15. 13 óra
Megnyitja: Dr. Balogh Tamás, a TIT
Hajózástörténeti, Modellező és Hagyományőrző Egyesület elnöke
Verset mond: Pallos Emil színművész
Helyszín: Café Galéria
Megtekinthető: 2018. május 19-ig, a
ház nyitva tartásával megegyezően.
A belépés díjtalan!

15. kedd 18.00
Stefánia Szalon
Gesztesi Károly
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 800 Ft

18. péntek 18.00
Zenés – táncos vacsoraest a
Nautilussal
Jegyeket kizárólag elővételben, a
jegypénztárban lehet megvásárolni.
Vacsora 18 órától, zene 19 órától.
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Igényjogosultaknak: 1 200 Ft

22. kedd 10.30
Gondtalan órák
Az én történetem!
Talkshow és műsor
Détár Enikővel
90 perces zenés utazás
Helyszín: színházterem
Délután zenél a Pódium bárban a
Pódium Band.
Belépő: 1000 Ft

24. csütörtök 19.00
Felnőtt Színház
Georges Feydeau:
Az asszony körbejár (kézről kézre)
bohózat 2 felvonásban
Helyszín: színházterem
Belépő: 2900 Ft
Igényjogosultaknak: 2400 Ft

29 - június 17.
Országos kisplasztikai tárlat
A Magyar Szobrászat Napja alkalmából a Magyar Kultúra Egyesülettel közös szervezésben
Megnyitó: május 29. 18 óra
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető: 2018. június 17-ig,
vasárnap kivételével naponta 13-18
óráig.
A belépés díjtalan!

2018. május – június
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„Elégedetten az élettel”
Pál Feri előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

8. kedd 10.00
Klubtanács ülés

31. csütörtök 17.30
Missziós történetek

15. kedd
Hadihajós vetélkedő

Dr. Hautzinger Gyula nyá. ezds.: 15
éve történt. Részvételünk az „Iraki
Szabadság” katonai műveletben
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!

Helyszín: Stefánia Palota
báró Aczél Béla terem

JÚNIUS
3. vasárnap 17.00
Tematikus Zenés Táncest
Sétahajó Zenekar
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
Kiemelt belépő (box foglalással):
1800 Ft
Igényjogosultaknak (box foglalással):
1500 Ft

15. péntek 18.00
Zenés-táncos vacsoraest a
Nautilussal
Jó idő esetén a TERASZON!
A jegyeket kizárólag elővételben, a
jegypénztárban lehet megvásárolni
Vacsora 18 órától, zene 19 órától.
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Igényjogosultaknak: 1 200 Ft

JÚLIUS
Nyári szünet
AUGUSZTUS
24. péntek 18.00
Zenés-táncos vacsoraest a
Nautilussal
Jó idő esetén a TERASZON!
A jegyeket kizárólag elővételben, a
jegypénztárban lehet megvásárolni
Vacsora 18 órától, zene 19 órától.
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Igényjogosultaknak: 1 200 Ft

Az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja
rendezvényei
Tel.:06-1-433-9019;HM:26-419
20. évfolyam, 3. szám

MÁJUS

17. csütörtök 10.00
Múzeumlátogatás
Zászló múzeum

22. kedd – 31. csütörtök
GÖRGEI 200
az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának
ismeretterjesztő kiállítása
Megnyitó: május 22. 13.00
Megnyitja:
Szabó Béla nyá. mk. alez., a Klub
titkára
Helyszín: Café Galéria
Megtekinthető: május 31-ig, a Ház
nyitva tartásával megegyezően.
A belépés díjtalan!

24. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti biz.
ülés
28. hétfő 10.00
Közművelődési bizottsági
ülés
31. csütörtök
Kirándulás
Visegrád

JÚNIUS
7. csütörtök 13.30
Görgei vetélkedő
Helyszín: Stefánia Palota
báró Aczél Béla terem

JÚLIUS
Nyári szünet
AUGUSZTUS
23. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti biz. ülés
27. hétfő 10.00
Közművelődési bizottsági ülés

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
Rendezvényszervező részleg
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
(Balatonakarattya, Bánk)
HM tel.:26-111
Tel.: 06-1-237-5588
Keczeliné Horváth Éva
(Erdőbénye)
HM tel.:27-175. 36-052
Tel.:06-1-237-5520
Barna Orsolya
(Buják, Badacsonylábdihegy)
HM tel.: 26-115
Tel.: 06-1-433-9002
Szabó Adrienn
(Csopak, nemzetk. üdültetés,
CLIMS)
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
(Mályi, Mátraháza)
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. május – június
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TARKA OLDAL

Humoros történetek:

Néhány vicc:

Szabad rablás
Miután Heltai Jenő nem kérhetett szabadalmat szellemes mondásaira, sűrűn érte az a „megtiszteltetés",
hogy ötleteivel mások neve alatt találkozott.
Naftalin című darabjának egyik próbájára magával
vitte a Vígszínházba fiatal írótársát, és amikor a
színpadon Hegedűs ajkán elhangzott egy elmés és
kacagtató poén, az ifjú titán felsóhajtott:

Kovács anyósát megrúgja a ló, és az öregasszony
belehal a sérülésbe.
A temetésre nagyon sokan elmennek, még a környező falvakból is.
- Mennyi ember ! - csodálkozik Kovács barátja
- Ennyire szerették az anyósodat?
- Ugyan! Mind a lovamat akarja megvenni.

– De kár, hogy ez a mondás nem nekem jutott
eszembe!
Heltai megvigasztalta:
– Legyen nyugodt, fiatal barátom, fog ez a mondás
még magának is eszébe jutni!
Aláírva
Wagnert sokan bírálták, támadták életében. Egy ízben éppen társaság volt nála, amikor a postás egy
levelet hozott. A zeneszerző felnyitotta, s a papírlapon mindössze egyetlen szó állt: „Hülye".
Wagner elnevette magát.
– Már sok olyan levelet kaptam, amelyet az írója elfelejtett aláírni, de ez az első, amelyben csak az aláírás szerepel.
Ötórai tea
Shaw nyomtatott meghívót kapott egyik hölgyismerősétől, akit különösebben nem kedvelt.
A szöveg így szólt:
„Lady X. Y. csütörtökön öt és hat óra között otthon
teázik."
Az író visszaküldte a meghívót, a nyomtatott szöveg
alá ezt írva:
„George Bernard Shaw szintén."
A művésznő életkora
Joséphine Baker világhírű revücsillag élete utolsó
heteiben, 68 évesen is is korát meghazudtoló frissességgel szerepelt Európa színpadjain.
Amikor Koppenhágában vendégszerepelt, az egyik
tapintatlan újságíró a művésznő életkora felől érdeklődött. Baker fanyar iróniával így válaszolt:
– Harmincnégy az egyik lábam…
Tévé hiba
A televízió szervizbe egy felháborodott nő telefonál:
- Jöjjenek azonnal, a tévém nem akar bekapcsolódni!
- Sajnos jelenleg nem tudunk küldeni senkit, hatalmas hóvihar tombol, egy tapodtat se tudunk kimozdulni!
- Ezt nem gondolják komolyan! - dühöng a nő. - Maguk szerint a tévénézésen kívül mi mást tudnék csinálni így, hogy nincs áram?!

Megnősült a szűkszavú cowboy, és viszi haza lován
az ő gyönyörű kis feleségét. Egyszer csak a ló megbotlik, s erre megszólal a cowboy:
- Egy...
Mennek tovább, de a ló újra megbotlik. Megszólal a
hallgatag cowboy:
- Kettő...
A ló harmadszor is megbotlik. A hallgatag cowboy
leszáll, előveszi a coltját, s agyonlövi a lovat. Fiatal
felesége sikoltozni kezd:
- Nem szégyelled magad, ilyen kegyetlen vagy? Egy
ilyen apróságért agyonlőni ezt a szép állatot, ez kegyetlenség...
A hallgatag cowboy megszólal:
- Egy...
Egy részeg ember botorkál hazafelé az utcán. Megállítja az első járókelőt:
- Elnézést! Nem tudja véletlenül, merre lakik a Kovács Józsi?
- De hiszen maga az!
- Azt én is tudom, csak azt nem, hogy hol lakom!
A Mátra lábánál lerobban egy Volánbusz. Megáll
mellette egy Trabant, a sofőr kiszól.
- Nem megy?
- Nem a fene enné meg, pedig a Kékesre kéne feljutnom.
- Oda se neki! Kösse utánam, én is oda megyek!
- Na ne szórakozzon velem!
- Sose aggódjon, veszteni nem veszt semmit.
Rá is akasztják a volánbuszt a Trabantra, az meg
hatvannal feltép a Kékes parkolójába. A sofőr ámul,
de nem bírja megállni.
- Hát, szó se róla, felhúzott, de azért igencsak füstölt
menet közben.
A trabantos rémülten néz be a kocsijába:
- Az istenit, már megint behúzott kézifékkel jöttem
fel!
A főnököm ma egy vadiúj BMW-vel jött be. Amint
észrevette az irigykedő pillantásomat, így szólt:
- Ne keseredj el fiam, gondolj arra, hogy ha az eddiginél még keményebben dolgozol, még több túlórát
vállalsz be, akkor elképzelhető, hogy hamarosan
egy ennél sokkal szebb, sokkal nagyobb autó boldog tulajdonosa leszek.

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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