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170 éves a Magyar Honvéd Folyami
Hadihajózás

2018. szeptember - október
büszke fegyvernem,
múltjával, jelenével.

majd

később

szakcsapat

A Magyar Honvéd Folyami Hadihajózás ez évben
ünnepli megalakulásának 170. évfordulóját.
A korabeli hírlapi tudósítás szerint: „A Mészáros
Lázár hadigőzös elindíttatott, a Dunán le s fel cirkál, közben hatalmasokat lövöldöz az égbe”. 1848.
július 25.-én így vette kezdetét a Dunán, a szervezett folyami hadihajós szaktevékenység.
A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak
Klubja Hadihajós Tagozata, együttműködve az 1.
Honvéd
Tűzszerész
és Hadihajós
Ha varrtok,
vagy vajat
mértek, Ezreddel, mint jogutódkirakatot
alakulattal
és
a
TIT
Hajózástörténeti,
- Modellező
szemléltek komolykodó szakértelemmel,
és sHagyományőrző
Egyesülettel,
e
jeles
évforduló
hócipõben topogtok, kecsesen, de balogul
is, mint az albatroszok,
tiszteletére
kiállítást
és
a
hadihajózás
történelmével
fölkacagok az örömtõl, hogy vagytok,
foglalkozó
vetélkedő
megrendezését határozta el,
és én is vagyok
mellettetek.
Még az elmúlt év tervezési időszakában
hogy
ily módon
járuljon
hozzá
a Magyar Honvédség
Hozzátok
kötözött
engem
a végzet,
fogalmazódott
meg az gondolat, hogy az évfordulót
legrégebbi
szakcsapatának a népszerűsítéséhez,
örökkévalóan,
valahogyan
szélesebb
társadalmi síkon is meg
gazdag történelmi örökségének a bemutatásához és
kellene ünnepelni. A Budapesti Nyugállományúak
megőrzéséhez.
2018. március - április
A kiállítást 2018. május 15-én Klubja vezetésének hathatós segítsége és bátorítása
14.00-kor Dr. Balogh Tamás, mellett megindult a „Generációk Közötti Interaktív
a TIT Hajózástörténeti, - Történelmi Vetélkedő” szervezése. A Hadihajós
Modellező és Hagyományőrző Tagozat nagy lelkesedéssel állt neki a szervezésnek.
Egyesület
elnöke
nyitotta Hosszú egyeztetések, sok-sok ráfordított munka,
meg, a Honvéd
Kulturális rengeteg élmény és néhány kudarc után, ez év
Központ Café Galériájában, májusában készen álltunk arra, hogy nyugodttan
ahol öt napig tekinthették meg fordulhassunk rá a célegyenesre.
Befejeződtek az érdekes és jó hangulatú
az érdeklődők.
felkészítések,
a
csapatok
véglegesítették
a
A kiállított gazdag gyűjtemény,
névsorokat
a
kérdések
és
a
háttéranyagok
széles
körű
betekintést
nyújtott a Magyar Honvédség előkészítve, összerendezve várták a fellépést.
Magyarország Honvédelmi Minisztere Dr. Benkő
legrégibb szakcsapatának történetébe. A tematikus
Tibor
úr elfogadta a fővédnökséget, míg a Budapesti
kiállításnak nem volt célja a 170 év teljes bemutatása,
Nyugállományúak
Klubja és a Fővárosi Vízművek
de a leporellók és az igazán gazdag hajómodellek és
makettek átfogó képet adtak az első világháborúig a pedig a védnökséget. A versenyre a felajánlások és
díjak szép számban gyűltek, minden a tervek szerint
hadihajózás nagyarányú
haladt. A Honvéd Kulturális Központ munkatársaival
fejlesztéséről és a háború
az utolsó egyeztetés is sikeresen lezajlott (nagy
során
végrehajtott
köszönet nekik) vagyis pont kerülhetett minden nyitott
hadműveleteikről
és
kérdés végére.
harctevékenységeikről.
Biztos többen jártatok már úgy, hogy a jól végzett
Bemutatta a háborút
(vagy
annak hitt) munka után kicsit mindenki leenged,
követő mélypontot és az
hátradől és szusszan egyet a fő attrakció előtt. Mi is
azt
követő
újbóli
így jártunk, a képzeletbeli pont a helyén és bíztunk
felemelkedést.
A kiállításon
a
katonai
és
hadihajós abban, hogy minden rendben lesz, de nem lett.
Talán tíz nappal a rendezvény kezdete előtt
eszközökön, emléktárgyakon kívül bemutatásra
kaptam
egy telefont, hogy új időpontot kell keresni,
kerültek a Flottilla egykori labdarúgó klubjának
mert
május
15-én központi rendezvény kerül
relikviái is. A kiállítás ideje alatt több száz látogató,
megtartásra
az
intézményben. Nem ecsetelem, hogy
köztük több iskolás csoport ismerkedett meg e méltán
mi minden omlott össze egy perc alatt.
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Az első sokk után megindult a megoldás keresése és
az egyeztetések annak érdekében, hogy megtaláljuk
az optimális új időpontot. Mit ne mondjak izgalmas
időszak volt.
A ház vezetésével közösen sikerrel zártuk az újbóli
egyeztetést, volt egy dátumunk. A csapatok a kialakult
helyzetet elfogadták és nyilatkoztak róla, hogy ők
bizony vetélkedni fognak.
Így történt, hogy május 30.-án 13.00-kor a Stefánia
Palota földszinti Ovál termében a „Generációk Közötti
Interaktív Történelmi Vetélkedő”- t Dr. Kovács Vilmos
ezredes a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
Parancsnoka, a vetélkedő zsűrijének az elnöke
megnyitotta.
Elkezdődött a tíz izgalmas fordulóból álló történelmi utazás, amire meghívást csak olyan iskolák, települések és nyugdíjas klubok kaptak, amelyek az adott
területtel, vagyis a hadihajózással, valamilyen fellelhető kapcsolatban voltak vagy vannak. Így került meghívásra, Újpalota képviseletében a László Gyula gimnázium csapata, Újpest képviseletében a Csokonai Vitéz
Mihály gimnázium csapata, Csepel képviseletében a
Weiss Manfréd szakgimnázium csapata, Erdőbénye
település csapata, és a Budapesti Nyugállományúak
Klubja tagozatai közül, a Híradó tagozat csapata, a
Vegyivédelmi és Hátországi tagozat összevont csapata, a Közlekedési és Fegyverzeti tagozat összevont
csapata a Felderítő I-II tagozat összevont csapata és
a Műszaki tagozat csapata.
Az izgalmas és fordulatokban bővelkedő vetélkedő, komoly kihívásokat tartogatott a versenyző csapatok számára. Kiemelném a „vezess hajót az Ovál teremben” fantázia névvel ellátott fordulókat. Az aknamentesítő hajó kormányállásának az élethű másából
kellett távvezérelt hajómodellt irányítani kitűzött pályán, időre (nem volt egyszerű). A forduló technikai
hátterét a Csepeli Naviga hajómodell szakosztály tervezte és készítette el, Gulyás József úr vezetésével.
Érdekes színfoltja
volt a megmérettetésnek a „korszakok egyenruhái” forduló, ahol
a
történelmi
egyenruhák
és
sapkáik „keresték” egymást. Különlegessége volt
az is a fordulónak, hogy az egyenruhákat katonák, tengerészek és
hagyományőrzők mutatták be.
A jó hangulatú vetélkedőt a Híradó tagozat
nyerte, a második helyezett a Fegyverzeti és
Közlekedési tagozat közös csapata, a harmadik a
Műszaki tagozat csapata lett (meglepetés volt, hogy
nyugdíjasaink egy percig sem engedték ki a kezük
közül a vezetést).
A vetélkedőn szereplő csapatok oklevelet és a
Honvédelmi Miniszter által felajánlott ajándékcsomagot
kaptak.
Magyarország
Honvédelmi
Minisztere, Dr. Benkő Tibor úr különdíjat is felajánlott,
a legfiatalabb versenyző részére, míg a Budapesti
20. évfolyam, 4. szám

Nyugállományúak
Klubja elnöke Nagy
Gyula nyá. ezredes
úr
a
legidősebb
versenyzőt díjazta.
Az 1. Honvéd
Tűzszerész és hadihajós ezred parancsnoka az első
helyezett
csapat
számára felajánlotta, hogy egyeztetett időpontban
vendégül látja őket a Hadikikötőben, kipróbálhatják a
hadihajós felszereléseket és természetesen egy hajózáson is részt vehetnek.
Továbbá az I.–II.–III. helyezett csapat tagjait meghívja, a ZEUSZ nevű naszáddal egy hajózásra a Dunán.
A Magyar Honvédség Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka a második helyezett csapat részére tárlatvezetéssel egybekötött fegyvertári csoportos
belépőt biztosított. Továbbá a felkészítők részére egyegy családi belépőt a hadtörténeti múzeum kiállításainak a megtekintésére.
A Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója a harmadik helyezett csapat részére vezetéses csoportos
belépőt ajánlott fel a Gellért hegyi víztározó megtekintésére.
Hajdu László a 15. kerület és Wintermantel Zsolt
Újpest polgármestere különdíjat adott.
Természetesen érdekes könyvekkel is gazdagodtak a nyertes csapatok. A könyveket az 1. Honvéd
Tűzszerész és Hadihajós Ezred, a TIT Hajózástörténeti, -Modellező és Hagyományőrző Egyesület, Kovács Imre nyá. dandártábornok, Horváth József és
Ákos György urak ajánlották fel.
A kiállítás és a vetélkedő, a június 30-án a
hadikötőben megrendezett nagysikerű nyílt nap,

valamint az ünnepi állománygyűlés július 25-én,
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy méltó módon
tisztelegjünk elődeink nagyszerű tettei előtt és a
résztvevők és látogatók megismerjék hadihajózásunk
történetét és bepillantást nyerjenek a mai hadihajós
katonáink mindennapi életébe.
Hajdú Gábor nyá. ezredes
Hadihajós tagozat elnök
2018. szeptember – október
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Méltón folytattuk
(A Görgei 200 vetélkedő kapcsán)
Az idén torlódtak az évfordulók. Így aztán megtornáztathattuk agysejtjeinket a Magyar Hadihajózás
megalakulásának: a „Hadigőzös Mészáros” vízrebocsátásának 170. évfordulója és Görgey Artúr az
„Utolsó Nagy Magyar Hadvezér” születésének 200.
évfordulója tiszteletére is. Azért írtam y-nal, mert a
toporci anyakönyvbe is így lett bejegyezve. Csak a
reformkor forradalmi lendületében csinált belőle i-t.
(Ezt már a felkészítés során tanultuk!)
A Magyar Honvédség hadrendjének része az 1.
Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, valamint a
Görgei Artúr Vegyvédelmi Információs Központ is. A
felkészítésen megtudtuk, hogy Görgei Artúr 18451848 között a prágai Károly Egyetemen vegyész tudóssá képezte magát. Így mindkét jubileum kapcsán
felkészült szellemi és logisztikai hátteret sorakoztathatott fel a MH Budapesti Nyugállományúak Klubja,
az évek óta nagy érdeklődéssel várt május-júniusi vetélkedőjének színvonalas megrendezésére. A hagyományoknak megfelelően a vetélkedőket néhány
felkészítő előadás és egy kiállítás előzte meg a Honvéd Kulturális Központ Café Galériájában. A Klub 30
tagozatából általában 8-10 indít csapatot, ezért a
Híradó tagozat elnöke, Soós Tamás nyá. alezredes
úr, már a részvételt is eredménynek vallja. Nekünk,
néhány elvetemültnek azonban más az ars poétikánk: „Ha már nekiveselkedtünk, akkor nyerjük meg!
Persze bármilyen érem is büszkeséggel fog eltölteni
bennünket.”
A hadihajós vetélkedő május 30-án került megrendezésre, melyet ádáz küzdelemben, mi négyen
híradók nyertünk, 3 ponttal megelőzve az ezüstérmeseket. Nagy volt az öröm, melyet csak az általános
meglepetés szárnyalt túl. „Akkor az idei terv teljesítve, hátra lehet dőlni.” - mondták a kishitűek és elmentek nyaralni. Nem, és a két 74 éves „újonc” bevonásával megfiatalított csapatunk kiadta az új jelszót:
„Név kötelez! Görgei altábornagy úrból is készültünk
legalább annyit, mint a Lajtából. Érmet kell szereznünk!” Örömmel és büszkén jelenthetem, hogy sikerült: ismét az ARANY, 1 pont előnnyel, tehát igen
csak húzós volt.
Többen kérdezték, hogyan sikerülhetett?
Az arany csak az azonos körülményeknek volt köszönhető. Most is a döntő előtti napon elbuszoztam,
a világjáró 133E-vel a belvárosból Budafokra Kecskeméti András csapattársamhoz, majd a verseny
délelőttjén a „9 sorban-6 szál” hajamból ugyanaz a
fodrász kreált sérót. Ing, farmer, cipő, zokni szemüveg … azonos volt, mint egy hete.
A verseny ismét a Stefánia Palota Báró Atzél Béla
termében volt. Ja, és egy héttel hosszabban készülhettünk igen keményen. Ennyi kellett az újabb győzelemhez. Meg három igen színvonalas felkészítő előadáson és egy konzultáción a csak megjelenés helyett nyitott füllel, villám kézzel, gyöngybetűkkel jegyzetelni. Az első előadás, melyet Szabó Béla nyá. mk.
alezredes úr, a rendező Klub titkára tartott Görgei Artúr igen hosszú, 98 éves életútját elemezte végig. Ki20. évfolyam, 4. szám

emelve: a szabadságharcban betöltött sordöntő szerepét, a Tavaszi Hadjáratban megcsillanó hadvezéri
zsenialitását és Kossuth Lajos Vidini Levelében leírt
rágalmainak hatását élete végső kétharmadára. Ezt
követte egy hét múlva Szabóné dr. Szalánczi Erika
egyetemi adjunktus (klubtitkár úr felesége) számítógéppel segített előadása, „Görgei a művészetekben”
témakörben. Innen tudhattuk meg, hogy a magyar
irodalomban a legtöbben a valós történeti ismeretek
hiányában kritika nélkül átvették Kossuth hazugságait. Sorra készültek Görgeit hazaárulónak, nemzetgyalázónak kikiáltott, hamis versek, drámák, regények és
filmek. A legnagyobb problémát azonban az okozta,
hogy ezen téveszmék kerültek be a tankönyvekbe,
még az érettségi tételekbe is. Legalább öt generációnak azt a „Nagy Nemzeti Blöfföt” sulykolták a tudatába: „Görgei áruló volt, ha nem teszi le a fegyvert Világosnál, akkor 1849-ben kivívhattuk volna az oly régen óhajtott nemzeti függetlenségünket.” Csak az
utóbbi évtizedekben jelenhettek meg a tényeket feltáró publikációk. Még évtizedeknek kell eltelni, míg az
igazság belekerül a tankönyvekbe és akár egy évszázadnak is, míg ez tudatosul a magyar nép soraiban. A „Kossuthi-kiátkozás” sötét árnyékot vetett a
többi művészetre is.
Az első szobor csak 1935-ben készült a tábornok
úrról és csak 1998-ban lehetett újraállítani. Festmény
is csak egy készült és érmet is csak 2018-ban adtak
ki, születése 200. évfordulójára. Még jó, hogy a szabadságharc alatt volt egy termékeny tábori festője:
Than Mór, így a csatákról, a honvédek életéről több
kép is készülhetett, melyeket nem lehetett elrejteni a
közönség elől. A harmadik előadást ismét Szabó Béla klubtitkár úr tartotta az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc előzményeiről, részletes lefolyásáról
és következményeiről benne Görgei szerepéről.
Május 23-án a megszokott helyen, a HKK Café
Galériájában megnyílt az előadások anyagából egy
21 tablót és néhány tárlót magába foglaló kiállítás, és
akinek ez, valamint a megkapott irodalom áttanulmányozása után is maradt kérdése, eljöhetett a május
29-i konzultációra is. Ezen természetesen, mind a 9
induló csapatot képviselte valaki. Tőlünk mind a négyen ott voltunk, hiszen az ügyes diák mindig a mások kérdéseiből tanulja a legtöbbet. Ekkor éreztük
először, hogy nagy csata várható, a többiek is nagyon készülnek.
2018. szeptember - október
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Megtudtuk, hogy minden előadásból lesz esszé és totó, utóbbi 10+1 pontért. Előbbiben lesznek felsorolást
igénylő válaszok is. Nekem, aki 20 évet oktatott az
egyetemen és 22 évet tanított a közoktatásban ennyi
elegendő is volt, hiszen a 42 év alatt több száz dolgozatot írattam. Mivel az ismertetett szabályok csak
minden kézzel írott saját jegyzet használatát engedélyezték, felosztottuk a három előadás anyagát a csapat tagjai között és mindenki részletes, jól strukturált,
színes jegyzetet készített. Én pedig kitaláltam, hogy
mely témákban képzelhető felsorolás és ebből listákat
készítettem. Ennyi kellett a győzelemhez. Minden felsorolásunk tökéletesre sikeredett. Ott veszítettünk
pontot, ahol egy-egy egyszerű, logikus kérdésre azt
hittük, hogy valami csel van mögötte és túlbonyolítottuk a választ. Ami így, nem csak helytelen lett, de még
az időt is elrabolta a következő feladatoktól.
A vetélkedő
Szinte már csak azt nem mondtam el, hogy június
7-én délután került sor a vetélkedőre. A 3 esszé sorozat, valamint a 3 totó valóban csak az előadások és a
kiállítás anyagából lett összeállítva. Nekünk, a totók
annyira mentek, hogy általában utána sem kellett
néznünk a helyes válaszoknak, tehát bőségesen volt
rá idő. Az esszé már szubjektívebb műfaj, néhol l’art
pour l’art villogtunk egymás előtt, hogy még ezt is írd
be, meg azt is! Több esetben a papírlap hátulján folytattuk az „értekezést”, egy korrekt mondat helyett. (Ez
úton kérek elnézést a T. Zsűritől, magam és csapattársaim nevében a felesleges „locsogásokért”.)
Szabó Béla klubtitkár úr jó előadásokat tartott, látványos kiállítást rendezett, ezek anyagából színvonalas kérdés sorokat állított össze, majd rutinosan levezette a vetélkedőt. Nagyon köszönjük Neki, hogy több
hónapos korrekt, precíz, történetileg is értékes munkájának gyümölcsét learathattuk. A babérokat hazavihettük.
A MH Budapesti Nyugállományúak Klubja díszoklevele és nívós természettudományos könyvcsomagja
valamint Kovács Imre saját kiadású könyvei mellett,
az MH Görgei Artúr Vegyvédelmi Információs Központ
parancsnoka, Csuka József alezredes úr is díszoklevéllel és a 200. évfordulóra megjelent „Görgei Artúr
válogatott írásai” című remek könyvvel értékelte munkánkat.
Dr. Horváth László Ferenc
a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület alelnöke,
a Híradó tagozat tagja

A vetélkedőn elért pontok
20. évfolyam, 4. szám

A 3. helyezett
Tüzér csapat

A 2. helyezett
Vegyivédemi
csapat

És a győztes Híradó csapat a GAVIK képviselőivel.

Obsitos vegyészek Ráckevén
A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak
Klubja Vegyivédelmi Tagozatából 17 fő éves tervünk
alapján május 26-án – szervezésemben – Ráckevére,
szülővárosomba kirándult.
Akik reggel HÉV–vel
jöttek, vezetésemmel tekintették meg
a fő nevezetességeket, akik gépkocsival
utaztak,
azokkal 11 órakor
találkoztunk az Árpád múzeumban. A
HÉV állomásról autóbusszal mentünk a városközpontba, útközben is láthattunk néhány fontos épületet. Először jobb oldalon
Ráckeve legimpozánsabb épületét – a jelenleg sajnos
bezárt – Savoyai kastélyt, melyet 1702-ben kezdtek el
építeni Johann Lucas von Hildebrandt építész tervei
alapján. A Savoyai kastély melletti kis téren áll Szász
Gyula horganyötvözetből készült, távolba mutató kacagányos, pajzsos Árpád Vezér alakja. Az egyetlen
vidéki Árpád szobrot a millenniumi ünnepségek során
2018. szeptember - október

BUDAPESTI OBSITOS-5
avatták fel. A buszból kitekintve bal oldalon volt látható
a Wahner János tervezte Ady Endre gimnázium, az
épület mintája az Arts and Crafts mozgalom építészetének. Az 1950-ben alapított, Gödöllőről ide költözött
gimnázium az 1650 körüli, hajdani kevi algimnázium
utóda.
A buszról leszállva gyalog mentünk a száz méterre
lévő Szerb (Nagyboldogasszony) templomhoz, ahol kb
40 percet töltöttünk és idegenvezetői segítséggel megismerkedtünk az 1487-ben épült, egyetlen fennmaradt
hazai gótikus szerb templommal. A különálló harangtornyot 1758-ban építették, mely XVI. századi alapokon
nyugvó barokk alkotás.
Gyalog folytattuk utunkat Horváth Nepomuki János
lakóházához. Nagyon valószínű az a legenda, mely
szerint Petőfi a János Vitéz alakját egy ráckevei jobbágyfiúból lett huszárkapitányról, Horváth Nepomuki
Jánosról mintázta.
Visszafelé indulva elértük Nepomuki Szent János
szobrát, melyet a „vízenjárók” azaz hajósok, halászok,
vízimolnárok, védőszentjének tiszteletére emeltek. A
gyónási titok mártírjának egyébként nincs köze Ráckeve „János Vitézéhez” hiszen a szent kb. 400 évvel előtte élt Csehországban.
Elhaladtunk a János Vitéz Díszkút mellett, mely
Markolt György szobrászművész alkotása. Következett
az 1901-ben a középkori régi városháza helyén épült
szecessziós stílusú tornyos városháza.
Az Árpád múzeum helytörténeti kiállításán találkoztunk a gépkocsival érkezett bajtársainkkal, majd 30-40
percet töltöttünk a múzeumban, ahonnan indultunk az
Árpád-híd felé a Duna túlsó partjára. Még a híd előtt
láthattuk az első világháborús hősi emlékművet, mely
1931-ben készült, majd a híd feljáróban a Vámházat, az
1930-as évek közepéről származó neobarokk épületet,
amelyet Sebestyén Artúr épített. Városképi szempontból jelentős, hiszen ezzel a kis házzal találkozik először
az a látogató, aki a hídon érkezik Ráckevére.
A millennium évében készített Árpád hidat 1897.
szeptember 26-án avatták fel, mely a Duna-ág legfontosabb hídja. A második világháború alatt felrobbantották, majd 1949-ig újjáépítették. Lassan sétáltunk át a
hídon, gyönyörködve a verőfényes időben a csodálatos
panorámában: jobbra a Senki-sziget és a Kerekzátony
–sziget, balra az Angyali-sziget, és a távolban a Budaihegység kontúrjai voltak láthatók.
Ebédidőben
érkeztünk családi
házunkba, ahol
feleségemmel,
Verával vendégül
láttuk a kirándulás résztvevőit. A
gulyás és a sütik
után baráti beszélgetés következett, úgy láttuk
– hasonlóan a múlt év szeptemberi rendezvényhez –
mindenki nagyon jól érezte magát, a városnézést is
hasznosnak, érdekesnek tartották.
Dr. Zellei Gábor nyá. ezredes
Vegyivédelmi tagozat
20. évfolyam, 4. szám

A Kertbarát tagozat tolnai tájakon
A Szekszárdon született Babits Mihály is megirigyelhetné a fenti címet és talán irigyelhetett volna bennünket is, akik május két szép napján szűkebb hazájában jártunk. A kirándulás fő célja a Paksi Atomerőmű
volt, ugyanis egyik foglalkozásunkon hallottunk egy igen
érdekes és izgalmas sugárbiológiai előadást a téma
egyik hazai szaktekintélyétől, aki rendszerint részt vesz
kirándulásainkon, és most is velünk volt. Az előadás
igencsak felkeltette érdeklődésünket, de az atomenergia hasznosságával és veszélyeivel a közélet is igen
sokat foglalkozik.
Mindezek
inspiráltak
arra, hogy
Paksra látogassunk. És
ha már ott
jártunk nem
voltak
kihagyhatóak
a
vidék
egyéb nevezetességei, természeti és épített értékei.
A Paksi Atomerőmű a 20. század legnagyobb hazai
ipari beruházása, az ország számára mind energetikai,
mind gazdasági szempontból nélkülözhetetlen. Mint létesítmény is igen látványos, és megtestesülnek benne a
világhírű magyar tudósok – Wigner Jenő, Neumann János, Szilárd Leó,
Teller Ede, Hevesi
György, Kármán
Tódor,
Marx
György és Lévai
András - ez irányú
eredményei
is.
Méltán helyezték
el mellszobraikat
az erőmű fogadóépülete előtt. Az
atomerőmű
kiemelt fontosságú
védett létesítmény, de megfelelő biztonsági rendszabályok közepette látogatható. A látogatás előtt egy hónappal el kellett küldeni a résztvevők személyi adatait,
nem lehetett fényképezőgépeket, csomagokat, szúró és
vágó eszközöket, vizet bevinni. Zárt ruházatban és cipőben kellett megjelenni reggel 8-kor, a három órásra
tervezett programra. Ebből mintegy 30 perc volt a helyszíni ellenőrzés. Velünk volt azonban Kenyeres József
nyá. alezredes, klubunk Hátországi tagozatának segítőkész tagja, aki hosszú éveken keresztül teljesített szolgálatot vezető beosztásban az erőmű katasztrófavédelmi rendszerében. Oroszlánrészt vállalt a szervezésében és helyismerete gördülékenyebbé tette a program lefolyását. Ezúton is köszönjük önzetlen segítségét.
A program megkezdése előtt sisakot és füldugót is
kaptunk, majd az idegenvezető és segítői kíséretében
végigjártuk az üzemi területet. A 4-es blokk üvegezett
folyosóiról megtekinthettük az atomreaktorokat, a
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vezénylőtermet, majd hazánk legnagyobb méretű
turbinacsarnokába belépve láthattuk a hatalmas gőzturbina-generátor egységeket. Itt igazán hasznát vettük a füldugónak! A munkafolyamatok a lehető legbiztonságosabb körülmények között zajlanak. Vezetőnk
részletesen magyarázta a fizika prózai törvényeit,
ennek ellenére hátborzongató és egyben felemelő
érzés volt pár méterre létezni attól a helytől, ahol
mégiscsak titokzatos körülmények között „bomlik” az
atom és gigászi energiák szabadulnak fel. Ezután a
Látogatóközpont következett, ahol a magyarázat mellett interaktív eszközökkel is lehetett információkat
kapni az erőmű működéséről, a rádióaktivitásról és
kiemelten a környezetvédelemről. Ködkamra segít eligazodni a mikrovilág rejtelmeiben. A „bizalom képernyője” révén megtudhattuk, hogy jelen pillanatban a
vezénylőteremben, az atomreaktorok csarnokában,
vagy a generátorok környékén mi történik. Kerékpárra szerelt dinamó segítségével mi is előállíthattunk
áramot, csatlakozva az országos hálózatra. Búcsúzáskor kaptunk 10 gramm (műanyag) dúsított uránt,
és ha van otthon atomerőművünk egy évig megvan
a fűtőanyagunk. Az elköszönés után nem mentünk
messzire, csupán a Paksi Halászcsárdáig, ahol finom
halászlé ebéddel vezettük le a délelőtt fáradalmait és
emészthettük a tanulságokat.
A bevezető sorokban jeleztem, hogy nemcsak az
erőművet látogattuk meg,hanem voltak egyéb programjaink is. Tolna megyében nincs világörökségi látnivaló, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének
hangulatos tájak, fontos történelmi és kulturális örökségek, nem éltek volna jeles személyiségek, akik
még jelesebb cselekedeteket hajtottak végre. Gondoljunk csak Háry Jánosra, Liszt Ferencre, vagy a
már említett Babits Mihályra. De gondoljunk csak a
mindenki által ismert Gemencre, az ország legnagyobb erdővel borított árterére.
Rendkívül gazdag növényvilága és vízimadár állománya mellett nagyvad populációja tette világhírűvé.
Itt él az ország legértékesebb gímszarvas állománya,
rengeteg az őz és a vaddisznó. Nem mindennapi élményben volt részünk, amikor kisvonattal
bejártuk
Gemenc turisztikailag legértékesebb
területeit, látva az
ártéren hajdan élt
emberek használati
tárgyait is.
A természet után Szekszárd, hazánk egyik legkisebb megyéjének hasonlóan legkisebb, de annál
hangulatosabb székhelye következett. (De egyetlen
megyeszékhelyen sincs 4500 pince!) Itt volt a szállásunk is egy frissen felújított kollégiumban, ami nem
érte el egy honvédségi üdülő színvonalát, de egy éjszakát ki lehetett bírni. Az Obsitos olvasóit nem untatom szekszárdi sétánk amúgy is közismert látnivalóinak leírásával, de felhívnám a figyelmet egy ritkaságra, a Mézeskalács Múzeumra, amelyet 200 éve
egy mézeskalácsos-gyertyaöntő család üzemeltet.
Kicsi a múzeum, mégis egy órát időztünk ott, költöttük pénzünket és videó felvételekkel dokumentált
előadás révén megismerkedtünk egy igen érdekes
20. évfolyam, 4. szám

családtörténettel. Azt is megtudtuk, hogy mi az öszszefüggés a mézeskalács készítés és a gyertyaöntés
között, de nem árulom el. El kell menni Szekszárdra!
Több lépésben megtörtént a méltán híres szekszárdi borvidékkel való ismerkedés is, amelyhez
„testvérszervezetünk”, a Szekszárdi Kertbarát Kör elnöke, Ferenc Vilmos, aki egyben az ott működő
Alisca Borrend főpohárnoka is, állt rendelkezésünkre.
Először a Fritz
Borházhoz vitt
el bennünket,
ami nem is
Borház, hanem
Borkatedrális!
Ódon hangulatú fő terme 6070 méter hoszszú, 20 méter
széles, 10 méter magas boltíves csarnok, végében kápolnával. Bútorzata is rusztikus kézimunka.
Minden
arra
szolgál, hogy az
ember elszakadjon a hétköznapoktól…
A prémium borokkal való ismerkedés mellett meg lehetett
szemlélni a Borház környezetében levő új, kísérleti fajtákat és megbeszélni, hogy milyen is lesz az idei termés. A másik
állomás Sárpilis volt, ahol kísérőnk saját pincéjében
tartott borkóstolót és ismertetőt a szekszárdi borokról,
az eredményekről, problémákról.
Míg vendéglátónk készült
a
fogadásunkra elintézte,
hogy
ismerkedhessünk a Sárpilisi Hímzőház
csodáival,
úgyhogy
a
népművészet
sem maradt
ki a programunkból. Természetesen vendéglátóinktól
nem kívánhattuk mindezt ingyen, különösen 40 fő
esetében, úgyhogy becsületesen megfizettük a szellemi és kulináris élvezetek árát.
Gyorsan eltelt a két nap, hasznosan és nem kevés tanulsággal, mert a jó pap, illetve kertbarát holtig
tanul. Ennek ellenére nem túlélő túra volt, a hely szellemének megfelelően áldoztunk Bacchus-oltárán is.
Minden tagozatnak ajánljuk ezt a turisztikailag még
nem kellően értékelt, kincseket rejtő vidéket.
Kolossváry Miklós nyá. alezredes
Kertbarát tagozat
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Nagyatádon üdültünk

Veresegyházi kirándulás

Amikor felvetettem a Repülő és Légvédelmi Tagozatban a nagyatádi üdülés lehetőségét, általában csodálkozó tekintet volt a válasz. Ugyanis sokan csak anynyit tudtak erről a dunántúli városról, hogy egyszer volt
ott egy laktanya. Amikor viszont elmondtam, hogy más
látnivalók is vannak azon a tájon, sőt gyógyfürdőt is lehet rendszeresen látogatni, egyre többen jelentkeztek
az egyhetes programra. Végül összeállt a 15 fős csapat.
Június 18-án
reggel egy menetrend
szerint
közlekedő autóbusszal indultunk
a Népligetből, illetve
négyen
gépkocsival vágtak neki az útnak.
Fél tizenkettőkor
érkeztünk a Solar szállodához, ahol üdvözlő itallal fogadtak bennünket. A kapott szobákkal mindenki elégedett volt. Kényelmes és kulturált helyiségekben laktunk egy hétig. A felsőbb szintekre felvonóval lehetett
felmenni. Félpanziós ellátásban volt részünk, reggeli
és vacsora bőséges svédasztal, többfogásos étel, sütemény, ebédre pedig ajándék levest kaptunk.
A megérkezéskor a gyógyfürdő reuma orvosa kiírta
a szükséges kezeléseket, az egyéni kérések figyelembe vételével. Aznap már igénybe is vehettük.
Az első nap este, a vacsora után a szálloda képviselője ismertetőt tartott a város nevezetességeiről és a
környék kirándulási lehetőségeiről. Másnap vacsora
után „séta az egészségért” jelszóval a városközpontba
mentünk egy kísérővel.
Szerdán este népitánc tanításon is részt vehettek
az érdeklődők, csütörtökön pedig érdekes és vidám
kvíz vetélkedőt rendezett a szálloda. Az elutazás előtti
napon vacsora után zenés táncest is volt a programban.
Bár a hét elején műszaki
problémák miatt akadozott
a gyógyfürdő használata és
így kezelések is elmaradtak, de szerdától teljes
üzemben működött minden.
Szerencsénkre egész héten kellemes nyári időjárás
biztosította a szabadtéri programok zavartalan lebonyolítását. A szombati hazautazás előtt még többen
igénybe vették a fürdőt, de még nekik is jutott idejük ellátogatni, nézelődni a hatalmas bolhapiacra.
Mivel a gyógyfürdő használata mindenki elismerését kiváltotta, búcsúzáskor a csoportunk ezt szerény
ajándékkal is megköszönte Szabó Jenő főorvosnak és
a kezelő személyzetnek. Hasonlóképpen kifejeztük elismerésünket a szálloda vezetőjének Nagyné Huszár
Andreának is.
Az emlékezetes hétről hazatérőben mindenkinek
az volt a véleménye, hogy először voltak Nagyatádon,
de nem utoljára! Remekül érezték magukat és mindennel meg voltak elégedve.
Kertész Antal nyá. alezredes

A Hátországi tagozat – kiegészítve a Kertbarátok
Köre néhány tagjával – 2018. május 10-én egynapos
kiránduláson vett részt. A kirándulás helyszíne Veresegyház volt. Csodálatosan szép időben, csodálatos települést ismerhettünk meg.
Ezt a települést már 1510 és 1520 között készült
térképen is feltüntették Vesereghatz néven. A város a
Gödöllői-dombságon terül el. A néphagyomány szerint
Veresegyház és Szada őse Ivacs falu volt, ami ma a
városhoz tartozik. Első említése egy 1375. április 25én kelt oklevelében van.
Mai nevének eredetéhez két hagyomány is fűződik.
A kettő közül kevésbé valószínű, hogy a tatárok elől a
templomba menekülő, majd lemészárolt lakosok vérétől pirosló falakról kapta volna nevét a település. Az elfogadhatóbb magyarázat szerint a vakolatlan, vörös
téglából épült temploma után hívják Veresegyháznak.
Kényelmesen utaztunk Budapest Nyugati pályaudvarról Ivacsig. Itt, a megállóban vártak ránk meghívóink és egyben idegenvezetőink, a Nagy-házaspár, Ildikó és László, valamint a kisvonat. Kényelmesen és fáradtság nélkül nézhettük meg a várost; a látvány szép
volt, virágos, sok zöld felülettel, szép épületekkel.
Városnézés után a célállomás a Medveotthon volt.
Az öt és fél hektár területen kialakított Veresegyházi
Medveotthon Közép-Európa egyetlen Medveotthona,
mely az Állatvédő Világszervezet (WSPA) és a Veresegyházi Önkormányzat összefogásával jött létre. Közel
fél éves munkával a kijelölt terület a medvék fogadására alkalmassá vált, így 1998-ban áttelepítették Gödöllőről az addig rossz körülmények között élő macikat. A
terület kialakításánál fontos szempont volt, hogy a látogatók az állatokat teljesen biztonságosan, testközelből, azok zavarása nélkül láthassák.
2000 nyarán a Medveotthon farkasok befogadására
is alkalmas kifutóval bővült, mára 29 farkas lakja.
2010-ben mosómedvék és ormányos medvék költöztek egy új kifutóba. Jelenleg az otthonban 2 rénszarvas
is él.
Az állatok megszemlélése után újra kisvonatra ültünk és a HALDORÁDÓ étterembe mentünk. Az étterem szép nagy fák alatt egy gyönyörű horgásztó partján van.
A finom ebéd elfogyasztása után elsétáltunk – a
Nagy-házaspár kedves meghívásának eleget téve –
családi házukba, ahol kiváló borokkal, üdítőkkel vendégül látták csoportunkat.
Vendéglátóink családi háza is gyönyörű környezetben, szép kertben, nagy fák és sok virág között bújik
meg.
Nagyon jól éreztük magunkat, kellemes emlékekkel
teli nap volt, amiért itt is köszönetet mondunk Ildikónak
és Lacinak!
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Kenyeres József nyá. alezredes
Hátországi tagozat
Bölcs gondolat:
Bármihez, amit megtehetsz vagy megálmodsz... fogj
hozzá! A merészségben zsenialitás, erő és varázslat
rejlik.
Goethe
2018. szeptember – október
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Szilvásváradon jártunk, sok szépet láttunk!
Július elején Szilvásváradon a Lipicai Hotelben
foglaltunk szállást és ellátást 36 fővel. A résztvevők
nemcsak a szervező Hátországi tagozat volt, hanem
a Pénzügy és a Híradó tagozatok tagjait is magunk
között tudhattuk.
Szilvásvárad a Bél kő ölelésében fekszik, mely
gyönyörű, de esős, viharos időben a lezúduló víz sok
sarat hoz magával.
Falusétánkon elsőnek a református kerek templomot látogattuk meg, mely fehérségével őrködik a falu felett. Ugyanígy a korabeli grófi birtok palotája is,
mely ma 4 csillagos szálloda a Pallavicini grófék
„öröksége”. A falu szerette grófjait. A korábbi
Keglevich, aki a kerek templomot építtette, Hild József tervei alapján, és a későbbi Pallavicini gróf, aki
sok manufaktúrát hozott létre a Szalajka völgyben,
így munkát adott a falu lakóinak.
A falu több múzeumot tart fenn, törekednek a hagyományőrzésre, de újdonság a Börtönmúzeum panoptikummal. Némelyik tárló előtt az embert a „hideg
is kirázta„ attól a szörnyűségtől, ahogy az embereket
kínozták.
A második nap a ménesudvar volt a program, tulajdonképpen azért is mentünk, hogy lássuk a Lipicai
lovakat, mely 1952 óta van Szilvásváradon. Nagy élmény volt. A kancák a falu egyik végén, míg a mének
a régi grófi istállóban a falu másik felén vannak elhelyezve. Semmi sincs a véletlenre bízva, a faj fenntartása érdekében minden tudományos.
A kancák udvarában kocsi kiállítás is van. Itt őrzik
azt a fogatot is, mely Anna bál után kőrbe viszi a
szépségkirálynőket Balatonfüreden.
Beérve a ménesudvarba láss csodát…. rengeteg
fecske röpködött. Ugye a híradások arról tájékoztatnak, hogy ez a madárfaj eltűnik országunkból. Hát
nem! Kérem itt megszámlálhatatlan fészek és benne
a fiókák, csak kapkodtuk a fejünket, zs - zs, süvítettek el mellettünk, a számunkra oly kedves madarak.
Még egy aranyos dolgot láttunk a következő istállóban, a kancamamák voltak kiscsikóikkal, egy karámba zárva. Mint egy óvoda. Nagyon kedves kép
volt a botladozó kiscsikók, el nem mentek az anyjuk
mellől. A nagyobbak már játszadoztak.
A következő épületben folyamatosan ment a lovakat bemutató film, a génmegőrzés fontossága. Délután a mének istállóját nem tudtuk megnézni, mert
fertőtlenítették a vihar után. Helyette többen felmentek a kilátóig, vagy sétakocsikáztak - kicsit borsos
áron.
Szalajka völgyi kirándulás maradt harmadik napra.
Kisvonattal mentünk fel. A végállomástól felfelé van
az ősember barlangja, ahova - az út meredeksége és
nehézsége miatt csak egy tagtársunk Gizus mama és
unokája Csenge jutottak fel. Lefele mindenki gyalogosan sétált, és az út melletti étkezdékben természetesen pisztrángot ettünk.
A Szalajka völgy a sétáló turistáké, csobogó patak, zöld fű, padok és jó levegő: Hol a sziklák közt
barlang búvik, a hegyeken köd nyújtózik, furcsa formát öltenek a fák, az ember néha tündért lát.
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Útközben lefelé még van egy erdészeti múzeum,
mely valamikori lakójáról, Zilahy Aladárról van elnevezve. Az egyemeletes épületben az erdő értékei
mellett több erdésznek is emléket állítanak.
Estére zenészt rendeltünk és nagyot táncoltunk.
Velünk tart évek óta egy szegedi alezredes a feleségével. Teljesen véletlenül Mátraházán ismerkedett
meg velük csoportunk. Imre és Joli úgy rockiznak,
hogy öröm volt nézni. Többen próbáltak velük „lépést„ tartani, több-kevesebb sikerrel .
Nagyon szép 3 napunk volt, melyhez hozzájárult a
Lipicai Hotel vezetése a Biró házaspár, Rita és Dániel. Finom ízletes ételeket ettünk, melyet Varróné Siroki Éva főszakácsnak köszönünk.
A Bükkben járva lélegzeted eláll, ahogy magával
ragad a mesés táj érintetlen buja szépsége, gyönyörű
ősi megléte. Szíved minden apró zugát tomboló erővel járja át. Érzed, hogy lelked felderül, és boldog
táncra penderül.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországi tagozat

Látogatás Gödöllőn a Szent István
Egyetem technikai múzeumában
Amikor a Hátországi tagozat vezetősége tervezte
a 2018-as év kulturális programját, akkor én javasoltam, hogy menjünk Gödöllőre, de ne a Grassalkovich
kastélyt nézzük meg többedszer, hanem a Szent István Egyetem gépészmérnöki karán működő mezőgazdasági technikai múzeumot.
Jóllehet Gödöllő híresebb a Grassalkovich kastélyáról vagy Erzsébet királyné itt tartózkodásairól, de a
mi érdeklődési körünk ennél szélesebb, és javaslatomat örömmel vette a vezetőség és beiktatta éves
munkatervünkbe. Április 24-én történt a látogatás.
A szakmúzeumot 1987-ben alapították, restaurált
és új mezőgazdasági eszközöket mutat be 6 ezer
négyzetméteren. Feldolgozza a mezőgazdasági termelés fejlődésének teljes technika történetét. Láttuk
az élelemtermelés történetét is. Egy nagyon érdekes
adat, ma már 1 mezőgazdasági munkás 46 ember
élelmét tudja megtermelni. „Konyhaművészet”, régmúlt receptek, és konzervipar is helyet kapott a múzeumban, melynek hölgylátogatóink nagyon örültek.
A múzeum látogatása után ebédelni mentünk az
egyetem menzájára, melyet úgy hívnak, hogy Alma
Mater étterem. Nagyon hangulatos, szép terített asztalokkal. Előre megbeszéltem a menüt, hogy olcsóbb
legyen az étel. Már van gyakorlatom.
Köszönetet mondok Kovács Jánosné Editnek a
gyűjtemény igazgatójának, és Bánhegyi Bélának az
étterem vezetőjének segítőkész munkájukért
Sokan jöttek el, más tagozattól is, nagyon jó volt
beszélgetni a tagozattársakkal és más vendégekkel
is. Nagyon jól éreztük magunkat.
Máskor is szívesen vállalok ilyen szervezést, ami
nem olyan látványos, de mégis érdekes.
Váradi György
Hátországi tagozat
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Gondolatok
A nagy gondolatok az értelemben,
az örök érvényű gondolatok a
szívben fogannak.
Hioszi Tatiosz
A nagy gondolatok nem annyira a
nagy észből, mint inkább a nagy
érzésből születnek.
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij
Abból, hogy valami nem történt
meg, nem következik az, hogy
nem is történhet, legfeljebb az,
hogy még nem tudjuk, mi kell hozzá.
Ellen J. Langer
Azt hiszem, néha kell egy kis
megrázkódtatás, hogy értékeljük a
jó dolgokat az életben.
Sue Thomas
Ha nem félsz, akkor nem vagy
ember.
James Dashner

Megnyitó: 7. péntek 18 óra
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető: 23-ig, vasárnap
kivételével naponta 13-18 óráig
A belépés díjtalan!
13. csütörtök 18.30
MH Központi Zenekari Koncert
70/50 „Előttem az elődöm”
Főkarmesterek jubileumi koncertje
A beszélgetés házigazdája:
Zelinka Tamás.
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1000 Ft
Igényjogosultaknak: 700 Ft
13. csütörtök 17 óra
Mindenki Hadtudománya Szabadegyetem
Dr. Wagner Péter: Afganisztán kibontakozási esélyei
Helyszín: Pódium bár
Belépés díjtalan!

14. péntek 18 óra
Borestek a Stefánián
Fülöp Pincészet
Belépő: 4000 Ft
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk Igényjogosultaknak: 3500 Ft
Helyszín: Stefánia Palota,
SZEPTEMBER
Erzsébet terem

Honvéd Kulturális Központ
programajánló

2. vasárnap 17 – 22 óra
Tematikus Zenés Táncest
Őszindító Party a Sétahajó Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
Kiemelt belépő (box foglalása esetén): 1800 Ft
Igényjogosultaknak (box foglalása
esetén): 1500 Ft
4. kedd 18 óra
Jótékonysági koncert a Magyar
Szívsebészeti Alapítvány javára
Fellépő művészek:
Budapesti Fesztiválzenekar,
Suzuki Gyermek Zenekar
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2000 Ft
7. péntek – 23. vasárnap
Nemzetközi Mail Art akvarell
fesztivál és kiállítás
"Mail Art Friendship Across the
World"
A Nemzetközi Akvarell Szövetség
magyar tagozata (IWS Hungary)
rendezésében
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17. hétfő 14 óra
Csendül a nóta
Máté Péter emlékest Pintér Tiborral
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1000 Ft
19. szerda 18 óra
Rendhagyó Stefánia Szalon
„Fehér éjszaka” - Beszélgetés
Marcellinával és meglepetés vendégeivel
Egy fehér szaxofon… kreppelt
haj… igazi 80-as évek slágerei
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
Helyszín: Stefánia Palota,
Báró Atzél Béla terem
21. péntek 18. – 22.30
Zenés-táncos vacsoraest
a Nautilussal
Jegyek kizárólag elővételben, a
szabad helyek függvényében
Vacsora 18-tól, zene 19 órától.
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

24. hétfő, 17.30
Biztonságpolitikai előadás
Dr. Kis-Benedek József: Katonai
biztonság Marokkótól Iránigkönyvbemutató
Helyszín: Stefánia Palota,
Báró Atzél Béla terem
Belépés díjtalan!
25. kedd 19 óra
KözTÉr
Közéleti, társadalmi értékeket
közvetítő programsorozat
Társtalálás mesterfokon –
Kánya Kata előadása
Helyszín: színházterem
Belépő: 1800 Ft
Igényjogosultaknak: 1500Ft
26. szerda 10 óra
III. Rendhagyó történelem óra
10.00: Narrátori köszöntő
10.05-10.10: Tósoki Anikó (vers)
10.10-10.30: A Magyar Nemzeti
Táncegyüttes műsora
10.30-10.35: Tósoki Anikó (vers)
10.35-11.00: Jancsó Miklós féle
1956-os film levetítése
11.00-11-15: szünet
11.15-11.20: Tósoki Anikó (vers)
11.20-12.00: Dr. Szelke-Tulipán
Éva, a HIM munkatársának előadása az 1956-os eseményekről
12.00-12.20: Beszélgetés a forradalmat diákként átélt vendégeinkkel, akik tapasztalataikon keresztül mutatják be az eseményeket.
Helyszín: Színházterem
Belépés díjtalan!
26 szerda 17.30
Missziós történetek
Taksás Balázs: A védelmi ipar és
a katonai logisztika elfeledett biztonsági kockázatai
Helyszín: Pódium bár
Belépés díjtalan!
27. csütörtök 19 óra
Pierre – Barillet és Jean – Pierre
Grédy:
A kaktusz virága
Zenés vígjáték két felvonásban a
Szigetszentmiklósi Sziget Színház
előadásában
Helyszín: Színházterem
Belépő:
I. kategória:
2500 Ft,
Igényjogosult:
2000 Ft
(elővételben)
II. kategória:
2900 Ft,
Igényjogosult:
2400 Ft
(elővételben)
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28. péntek - október 12.
„Gyönyörű így este
Budapest…”
A Honvéd Kulturális Egyesület Képzőművészeti Tagozata Budapesti
Régiójának csoportos képzőművészeti kiállítása
Megnyitó: 28. péntek 16 óra
Köszöntőt mond:
Vankó István, a HKE Képzőművészeti Tagozata Budapesti Régiójának elnöke
Megnyitja: Dr. Feledy Balázs, művészeti író
Helyszín: Café Galéria
Megtekinthető: okt. 12-ig, a ház
nyitva tartásával megegyezően.
Belépés ingyenes!
29. szombat - október 13.
Felidézünk vagy jövőbe látunk
Jász Alkotók Körének csoportos
képzőművészeti kiállítása
Vendégkiállító: SOMOGYI GYŐZŐ,
a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar grafikus
és festő, kiváló művész
Megnyitó: 29-én szombaton 17 órakor
Köszöntőt mond: D. Kovács Júlia, a
Jász Alkotók Köre elnöke
A kiállítást megnyitja: Pócs János, a
Jászság országgyűlési képviselője
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető: október 13-ig, vasárnap kivételével naponta
13-18 óráig.
A belépés díjtalan!

OKTÓBER
1. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Radnóti Miklós Költészete zenés
irodalmi délután
„Alszik a szív és alszik a szívben
az aggodalom”
Szerkesztette és rendezte: Tósoki
Anikó
Helyszín: Stefánia Palota
Báró Atzél Béla terem
Belépő: 500 Ft
ŐSZI KÖNYVTÁRI NAPOK
2. kedd
Ingyenes könyvtári beiratkozás
Ezen a napon egyéves könyvtári
tagságot válthatnak térítésmentesen.
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3. szerda 17 óra
"Virágoskert a tányérban"
Halmos Mónika gyönyörű virág- és
ételfotókkal illusztrált, vetített képes
előadása
Helyszín: Pódium Bár
Belépő: 500 Ft
8. hétfő 14.30
Élj biztonságban, vásárolj tudatosan!
Fogyasztóvédelmi előadás
Farkas Norbert (Budapest Főváros
Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi
Osztály)
Bűnmegelőzési előadás
Gallai Ferencné (BRFK Bűnmegelőzési Osztály)
Helyszín: Pódium Bár
A belépés díjtalan!

14. vasárnap 17 óra
Tematikus zenés est
Szüreti mulatság a Coctail Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
Kiemelt belépő (box foglalása esetén): 1800 Ft
Igényjogosultaknak: (box foglalása
esetén): 1500 Ft
15. hétfő 17.30
Biztonságpolitikai előadás
Helyszín: Stefánia Palota
Gróf Eszterházy Mihály terem
Belépés díjtalan!

16. kedd 10.30
Gondtalan órák
Agyigó - egy nő sorsa a XX. szá10. szerda 18 óra
zadban,
Stefánia szoborpark – III. őszi tár- azaz Szabó Magda: az Ember
lat
Előadás két részben (1. rész: gyerMEGNYITÓ
mekkor, 2. rész: szerelem)
Köszöntőt mond: Klacsmann Péter, A Spirit Színház előadása
a Magyar Kultúra Egyesület elnöke Rendező: Czeizel Gábor
Helyszín: Stefánia Palota
Délután zenél a Pódium bárban a
Báró Atzél Béla terem
Sétahajó Zenekar.
A belépés díjtalan!
Helyszín: Színházterem
Megtekinthető: 2019. márc. 25-ig, a Belépő: 1000 Ft
ház nyitva tartásával megegyezően.
17. szerda 18.00
11. csütörtök 17 óra
Klubkoncertek a Stefánián
Mindenki Hadtudománya SzaRock & Roll hullámhosszán a
badegyetem
Pedrofon zenekarral
Turcsányi Károly: A nagyhatalmak
Helyszín: Pódium bár
haditengerészete az elöltöltő fegyBelépő: 1500Ft.
verek korában (1648-1866)
Honvédeknek: 1200 Ft
Helyszín: Pódium bár
17. szerda 18.00
Belépés díjtalan!
Stefánia Szalon
11. csütörtök 18 óra
Mácsai Pál (terv!)
Helyőrségi gála
Helyszín: Stefánia Palota
Elvistől a Macskákig
Zrínyi Miklós terem
musical válogatás a Turay Ida
Belépő: 1000 Ft
Színház művészeivel 60 percben
18 - november 3.
Belépő:2200 Ft
A Honvéd Kulturális Egyesület
Igényjogosultaknak: 1600 Ft
Képzőművészeti Tagozatának
13. 19.00 óra
Országos csoportos képzőművé„Kinek mondjam el?...”
szeti kiállítása
Jenei Szilveszter 70/50 - életműHelyszín: Stefánia Galéria
koncert
Megnyitó: okt. 18. 16 óra
Helyszín: Színházterem
Megnyitja: Sipos Gábor, a Honvéd
Belépő:
Kulturális Egyesület elnöke
I. kategória elővételben: 3500 Ft, Megtekinthető: nov. 3-ig, vasárnap
igényjogosultaknak 2000 Ft kivételével naponta 13-18 óráig.
(7-13 sorig)
A belépés díjtalan!
II. kategória elővételben: 4200 Ft,
(1-6 sorig és a pótsorok)
III. kategória: 4500 Ft (helyszínen)
2018. szeptember - október
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19. péntek 18 – 22.30
Zenés – táncos vacsoraest a
Nautilussal
Vacsora 18-tól, zene 19 órától.
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Igényjogosultaknak: 1 200 Ft
Az ültetés jogát az étterem tartja fenn
magának!
2 fős asztal kizárólag az oldaltermekben lehetséges!
24. szerda 17.30
Missziós történetek
Helyszín: Pódium bár
Belépés díjtalan!
25. csütörtök 19 - 21.30
Topolcsányi Laura - Berkes Gábor:
A férfiak a fejükre estek
Zenés vígjáték a Turay Ida Színház
előadásában
Zenei vezető: Berkes Gábor
Díszlet, jelmez: Darvasi Ilona
Koreográfus: Borbély Krisztina
Rendező: Sztárek Andrea
Helyszín: Színházterem
Belépő:
I. kategória : 2500 Ft, Igényjogosult:
2000 Ft (elővételben) az első sor
és minden sor 1-5 szék
II. kategória: 2900 Ft, Igényjogosult:
2400 Ft (elővételben)
III. kategória: 3200 Ft
(a rendezvény napján, a helyszínen vásárolható)
28. vasárnap 11 - 12
Halász Judit koncert
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2 800 Ft
Igényjogosultaknak: 2 500 Ft
30. kedd 19 óra
KözTér
közéleti, társadalmi értékeket közvetítő programsorozat
Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása
Veszteségből nyereség, vereségből
győzelem
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2000 Ft
Igényjogosultaknak:1600 Ft

Az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja
rendezvényei
Tel.:06-1-433-9019;HM:26-419
e-mail: bpnyklub@bpnyklub.hu
honlap: www.bpnyklub.hu
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SZEPTEMBER
6. csütörtök 10-17 óra
Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Kertbarát Körének
termék- és terménykiállítása
Megnyitja: András Károly, a Budapesti Kertbarát Körök elnöke
Megnyitó: szept. 6. 11 óra
Program:
10.00 Vendégek érkezése,
a kiállítás megtekintése
11.00 Megnyitó a Café Galériában
11.30 Köszöntők, díjak átadása
Helyszín: Café Galéria
Megtekinthető: 6-án 17 óráig.
A belépés díjtalan!
18. kedd 10.00
Klubtanács ülés
Helyszín: HKK 219. terem
21. péntek 10.00
Múzeumlátogatás
Szentendre
24. hétfő 10.00
Közművelődési bizottsági ülés
Helyszín: HKK 219. terem
27. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti biz. ülés
Helyszín: HKK 219. terem
27. csütörtök
Kirándulás
Eger

OKTÓBER
15. hétfő 10.30
HOKOSZ elnökségi ülés
Helyszín: HKK 219. terem
16. kedd 10.00
Titkári értekezlet
Helyszín: HKK 219. terem
18. csütörtök 10.00
Múzeumlátogatás
Mezőgazdasági Múzeum
25. csütörtök
Kirándulás
Mezőkövesd
25. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti biz. ülés
Helyszín: HKK 219. terem
29. hétfő 10.00
Közművelődési bizottsági ülés
Helyszín: HKK 219. terem

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. szeptember – október

BUDAPESTI OBSITOS-12

TARKA OLDAL

Humoros történet:

Néhány vicc:

Néhány hónappal ezelőtt a CIA-nál üresedés volt
egy merénylői állásra. Igen nehéz egy ilyen beosztásra megfelelő embert találni, és a jelentkezőknek jó
néhány teszten és ellenőrzésen kell átesni, mielőtt
egyáltalán szóba kerülhetnek, mint jelöltek. Miután
néhány jelentkezőt leellenőriztek, gyakorlatoztattak és
leteszteltek, két férfira és egy nőre szűkítették le a jelentkezők körét, de csak egy emberre volt szükségük.
Elérkezett az utolsó próbatétel napja, ahol végre kiderül majd, ki kapja meg a titkos állást. A CIA emberei,
akik a tesztet vezették, egy hatalmas fémajtóhoz vezették az egyik férfit, és adtak neki egy pisztolyt.
- Tudnunk kell, hogy követi az utasításokat, függetlenül a körülményektől - magyarázták. - Ebben a szobában ott ül egy széken a felesége. Fogja ezt a fegyvert, és ölje meg!
A férfi döbbenten nézett rájuk:
- Ezt nem mondhatják komolyan! Soha nem tudnám
lelőni a feleségem!
- Nos - mondta a CIA egyik embere -, maga egyértelműen nem a megfelelő ember erre a munkára. így
aztán odaviszik a másik férfit az ajtóhoz, és odanyújtják neki a fegyvert.
- Tudnunk kell, hogy függetlenül a körülményektől követi az utasításainkat - magyarázták a második embernek. - Odabent ott ül egy széken a felesége. Fogja
ezt a pisztolyt, és ölje meg!
A második férfi kissé megdöbbent ezek hallatán, de
azért magához vette a fegyvert, és bement a szobába. Teljes csend volt úgy 5 percig, majd kinyílt az ajtó.
- Megpróbáltam, de egyszerűen nem tudtam meghúzni a ravaszt és lelőni a feleségem. Azt hiszem, nem
én vagyok a maguk embere.
- Valóban nem - felelt a CIA egyik embere. - Maga
nem alkalmas erre az állásra. Vigye csak haza a feleségét.
Most már csak a nő volt hátra. őt is odavezetik a nagy
fémajtóhoz, és odanyújtják neki a pisztolyt.
- Biztosan tudnunk kell, hogy függetlenül a körülményektől, követni fogja az utasításainkat. Ez az utolsó
teszt. Odabent ott ül egy széken a férje. Fogja ezt a
fegyvert, és ölje meg.
A nő elvette a fegyvert, és benyitott a szobába.
Amint becsukódott az ajtó, a CIA emberei vad fegyverropogást hallottak. összesen 13 lövést. Aztán elszabadult a pokol a szobában. Sikoltozást, verekedést
hallottak és dörömbölő hangokat a falakon. Ez
jónéhány percig ment így, aztán hirtelen csend lett. Az
ajtó lassan kinyílt, és ott állt előttük a nő. Letörölte az
izzadságot a homlokáról, és így szólt:
- Hé fiúk, nem mondták, hogy a pisztolyban vaktöltények vannak! A székkel kellett agyonvernem az átkozottat!

Mohamed megy a sivatagban, előtte 100 méterrel
halad a felesége. Találkoznak régi cimborájával Alival,
aki rögtön meg is kérdezi:
- Te, Mohamed, a Koránban meg van írva, hogy a feleség csak utánad mehet!
- Hát tudod Ali, amikor a Koránt írták, akkor még nem
volt elaknásítva a sivatag...
*****
Egy idős férfi moziba megy. Megveszi a jegyét,
majd beáll a sorba pattogatott kukoricát venni. Amikor
meghallja, hogy 2 dollárba kerül, megszólal:
- Amikor én utoljára moziban voltam, még csak 10
cent volt a pattogatott kukorica.
- Uram, akkor nagyon fogja élvezni az előadást,
ugyanis most már hangja is van a filmnek!
*****
- Te, engem mindig kizár az asszony a lakásból, ha
részegen megyek haza... Mit tegyek, nincs valami ötleted?
- Én azt szoktam csinálni, hogy bekopogok, levetkőzöm, beadom a ruháimat az ajtón, és nincs az az aszszony, aki hagyná, hogy a férje meztelenül ácsorogjon
az utcán.
- Rendben, kipróbálom...
Legközelebb mikor találkoznak, megkérdi a másik:
- Nos, bevált a tervem?
- Hát, csak részben...
- Hogyhogy részben?
- Bekopogtam, levetkőztem, beadtam a ruháimat az
ajtón, az becsukódott, ám ekkor hirtelen bemondta
egy hang: "Deák tér következik..."
*****
Egy skót odamegy a taxishoz:
- Mennyibe pénzbe kerül innen a Kossuth utcáig?
- Kb. 2000 forint.
- És mennyibe kerül a csomagszállítás?
- Azért nem kell külön fizetni.
- Akkor kérem vigye el ezt a 3 csomagot a Kossuth
utca 18-ba. Én majd megyek gyalog.
*****
Tárgyaláson a bíró így kezdi a mondókáját:
- Sajnos egy roppant kellemetlen esettel kell kezdenem: az igazság az, hogy Kovács ügyvéd úr megpróbált engem megvesztegetni 30.000 forinttal!
Néma csend a teremben. A bíró folytatja:
- Azonban az még szomorúbb, hogy Molnár ügyvéd
úr, a másik fél védője szintén megpróbált megvesztegetni 40.000 forinttal. Így aztán arra a döntésre jutottam, hogy Molnár ügyvéd úrnak visszaadok 10.000 forintot, és pártatlanul fogom tárgyalni az ügyet...

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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