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A kertbarátok bemutatója
A Kertbarát Tagozat minden év szeptember elején tartja meg a Café Galériában hagyományos termény- és termékkiállítását, ahol bemutatják egy
éves iparkodásuk eredményeit a többi tagozat érdeklődőinek, a társ kertbarát köröknek. Az elmúlt
évben ezt az alkalmat használták fel megalakulásuk
45. évfordulójának igencsak színvonalas megünneplésére, ahol többek között megjelent az alapító, az
ország kertészeként ismert, az idén már 100 éves
Bálint György, az országos és budapesti kertészeti
szövetségek küldöttei, a HM illetékes vezetői és
nagyszerű műsort adott a Magyar Nemzeti Táncegyüttes.
Ez évi bemutatónk természetesen szerényebbre
sikeredett, nem lehet minden évben annyi energiát,
személyeket mozgósítani, de a szponzorok is szűkmarkúbbak lettek. Az időjárás sem volt ideális, a tavaszi hidegek és a nyári nagy melegek megtették a
magukét. Éppen ezért kevesebben vállalták az önálló bemutató asztal készítését, ők egy közös asztalon
helyezhették el a kiállításra alkalmasnak ítélt zöldségeket, pár darab almát, tányérnyi szőlőt, vagy éppen néhány üveg befőttet, cserépnyi virágot, vagy
éppen egy termetes tököt. Továbbá kiállításra kerültek a kertbarátok által készített, a témához kapcsolódó festmények, mozaikkal díszített kaspók, hímzések, fotók, növényi magvakból készített dísztárgyak.
Mindezek gusztusosan, látványosan elhelyezve üdítő és informatív látványt nyújtottak a meghívott vendégeknek, az érdeklődőknek, akik csak egyre jöttek
és jöttek, közöttük a Ház elöljárója, Baráth Ernő
dandártábornok, valamint klubunk elnöke, Nagy
Gyula nyá. ezredes. A nyitásra meghirdetett 11 órára igencsak megtelt a Café Galéria.

2018. november - december
A bemutatóra megjelenteket meleg szavakkal
üdvözölte Tóth Károly nyá. ezredes, a tagozat elnöke, majd a kiállítás megnyitására felkérte a Budapesti Kertszövetség elnökét, András Károlyt, aki át-

adta az országos és budapesti szövetség üdvözletét, azzal, hogy nagyra becsülik a „Honvéd Kertbarát
Kör” tevékenységét. Kifejtette: ezzel a bemutatóval
kezdődik - igen örvendetesen nagyszámú résztvevő
benevezésével - az őszi kiállítási szezon. Ez a fiatalok részére is jó példa, hogy érdemes kertészkedni.
Kell ugyanis az utánpótlás, nem szabad veszni
hagyni ezt a társadalmilag és egyénileg is igen
hasznos tevékenységet. Ezután a Ház parancsnoka
Aulechla József ezredes, valamint Aranykovács
Andrea tanácsos, központvezető, a maguk élvezetes stílusában üdvözölték a kertbarátokat, értékelték
lelkes tevékenységüket, szorgalmukat, természetszeretetüket, a nehézségek ellenére is tartalmasra
sikeredett kiállításukat. A további kiállításokhoz is
megígérték a lehetőségek szerinti maximális segítségnyújtást.

A megnyitó hangulatát tovább növelte, hogy verselő és verskedvelő kertbarát hölgyek – Radványi
Imréné, Monok Zsuzsanna, Élő Anikó – az alkalomhoz illő verseket mondtak el nagy átéléssel.
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A Felderítő-2 Tagozat dalénekese, Wetzel
György nyá. alezredes pedig operett slágereket
adott elő, és ami ennél fontosabb, hogy általa végre
nyilvánosan is elhangzott a Kertbarátok indulója,
amelynek szövegét a fentebb említett Monok Zsuzsanna írta, aki nemcsak a kertjét, hanem a versírást is műveli. Zenéjét pedig a Ház egyik közművelődési munkatársa, Vadady Attila szerezte. Az ünnepség végén egy szerény állófogadás következett,
ahol a kertbarátok saját italkészítményeit lehetett
kortyolgatni és kóstolni konyhaművészeti remekeket.

ter a rendezvényére jövet-menet láthatta a kiállítást,
amelyről kellemes benyomása keletkezhetett, és ha
eddig nem tudta – ami persze nem valószínű – akkor konstatálhatta, hogy az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja szerteágazó tevékenységéhez a
kertbarátok is igen aktívan hozzájárulnak.
Kolossváry Miklós nyá. alezredes
Kertbarát Tagozat

Barátunk a kert – Kertbarát induló
Ahogy a mag már csírába éled,
Miként szárba szökken a virág;
Így virultak ki az elmúlt évek,
Erős fa lett, és már sok-sok ág.
Kertbarátok mindahányan érzik,
Mily áldás az összetartozás.
Termékenyítőn hat a barátság,
Eszmecsere és összefogás.
Termény, virág, csoda világ,
Kertünk, mi nékünk az élet,
Felettünk az ég, oly fénylőn kék,
Ha jó hozzánk a természet.

A bevezetőben jeleztem, hogy a kiállítás szervezésében bizony adódtak nehézségek, ezt végezetül
még kiegészíteném azzal, hogy programegyeztetési
nehézségek miatt a bemutató a hagyományok szerinti két nap helyett egy napig tarthatott. Ez is úgy,
hogy a Ház színháztermében 16 órakor már egy
másik nagy rendezvényre került sor, amelyen a
Honvédelmi Miniszter is részt vett.

La la la la, la la la la,
La la la la la la la la,
Felettünk az ég, oly fénylőn kék,
Ha kedves hozzánk a természet.
Nem titkolt szerelmünk az a szép kert,
Melyben ott a zöldség, gyümölcs és virág.
Kártevők hadaival csatázunk,
Hogy virulhasson ez a kis világ.
Permetezünk, gyomlálunk, kapálunk,
Befőzünk és mustot érlelünk,
Jó borainkkal, és víg koccintással,
Így teljes, a mi kis életünk.
Nemes célja minden kertbarátnak,
Szeretetben megélt becsület,
Tudásunkat egymással megosztva,
Alkossunk hát csodás kerteket.
Termény, virág, csoda világ,
Kertünk, mi nékünk az élet,
Felettünk az ég, oly fénylőn kék,
Ha jó hozzánk a természet.
La la la la, la la la la,
La la la la la la la la,
Felettünk az ég, oly fénylőn kék,
Ha kedves hozzánk a természet.
La la la la, la la la la,
La la la la la la la la,
La la la la la la la la
És kedves hozzánk a természet.

Ennek előkészületei érintették a bemutatót. Ez a
„hátrány” azonban előnnyé változott, mert a. Minisz20. évfolyam, 5. szám

Vers: Monok Zsuzsanna Kikelet
Zene: Vadady Attila
2018. november – december
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Egerben jártunk
2018. szeptember 27-én részt vettünk a Klub által
szervezett egri kiránduláson. A kiránduló csoport egy
része vonattal, másik része autóbusszal utazott Egerbe. A két csoport a Szent Mihály- és Szent Jánosfőszékesegyház előtt a Líceummal szemben, 9:30
órakor találkozott. A program lehetőséget biztosított
egyéni alternatív programot választani.

Találkozásunkat követően lehetőség volt a Bazilikát, vagy a Líceumot megtekinteni. A többség a Líceum, azaz az Eszterházy Károly Egyetem megtekintését választotta. A líceum 1782-ig épült, a tanítás
1793-ban kezdődött meg. Tornya csillagvizsgálónak
épült, annak idején Európa-hírű csillagászati oktatás
is folyt itt. A fő attrakció a Varázstorony, itt néztük
meg a Csillagászati Múzeumot, a Varázstermet, a
Camera Obscurat (periszkóp) és körbetekintettünk a
Panoráma teraszon.

A Líceum megtekintése után átsétálunk a várba.
Eger vára mind a magyar történelem, mind a kultúra
egyik meghatározó építménye. Ezer éves történetének leghíresebb eseménye az 1552-es ostrom, amikor a Dobó István által vezetett kétezer fős védősereg
közel harmincszoros török túlerővel szemben megvédte a várat. Először a vár történetét Szent István király korától a Rákóczi-szabadságharcig bemutató kiállítást néztük meg a gótikus püspöki palota emeletén.
Aztán sort kerítettünk a palota udvar nyugati oldalán
található Börtönkiállítás megtekintésére, ahol a kö20. évfolyam, 5. szám

zépkori Magyarország büntetési nemein borzonghattunk. Részt vettünk Dobó kapitány (Oláh Tibor) hangulatos vezetésével az Egri csillagok túrán.

A túra a Hősök termével kezdődött, ahol láthattuk Dobó István vörös márvány síremlékének fedőlapját,
mely a páncélba öltöztetett hős várkapitányt ábrázolja.
A síremléket két oldalról hat, Kiss István szobrászművész által készített nagyméretű szobor veszi körül,
melyek az 1552-es várvédelem szereplőit szimbolizálják: végvári katonákat, tiszteket, kovácsot és az egri
nőket.

A túra vársétával folytatódott, és hagyományőrző precizitással ismerkedtünk meg mire szolgált a sisak, és
hogyan működött az elöltöltős korabeli puska. (Tán
még most is cseng a fülem) Ezek után ki a Kazamata
kiállítást, ki a Fegyvermustrát, más a romkertet, a
Rotundát nézte meg.
Miután kellőképpen megéheztünk 14 órára átmentünk a közeli Dorner Restaurant étterembe, és elfogyasztottuk ízletes és kiadós ebédünket. Elégedetten
vonultunk tovább a Dottika városnéző kisvonat belvárosi végállomásához. A vonat ugyanis rövid városnézést követően levitt bennünket a Szépasszonyvölgybe, hogy az ebédet leöblíthessük a híres egri borokkal. Utána a jó munka érzésével visszautaztunk
Dottikával a belvárosba és felkészültünk a hazautazásra, de még jutott idő még egy kis nézelődésre is,
így többen be is tértek a Bazilikába, mert délelőtt a Líceumban voltak.
Dr. Gruber Nándor nyá. ddtbk.
Pénzügyi tagozat

2018. november - december
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„Rákóczisták Napja” – Országos Találkozó
A MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának
Rákóczista Tagozata szeptember 22-én ünnepelte
egykori iskolánk, a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola megnyitásának (Esztergom, 1953. szeptember 21.) 65. évfordulóját. A 2003 óta hagyományossá vált találkozón közel 140 fő vett részt a Honvéd Kulturális Központ éttermében. Együtt ünnepeltünk a „Rákóczisták Napján”, újabb országos találkozónkon. A kb. 1 órás előzetes regisztráció alatt került
sor Tagozatunk legfrissebb kiadványainak – a „Kik
azok a rákóczisták?” és „A rákóczisták digitális archívuma” – címen megjelent könyveink szétosztására is,
melyeknek döntő fedezetét mi magunk adtuk össze
önkéntes támogatásként.
Az ünnepélyes hangulatban zajló baráti
beszélgetések és a kiállított egykori egyenruhánk köré csoportosuló volt iskolatársak
nosztalgiázó fotózása
közepette szólalt meg
Matus Mihály tárogató szólója mintegy felhívásként
arra, hogy mindenki foglalja el helyét az asztaloknál,
mert a rendezvény kezdetét veszi. (Minden klubnapunk is a kuruc korabeli tárogató megszólalásával
kezdődik!)
Hárai Tibor elnöki köszöntőjében felejthetetlen iskolánkra emlékezett, amely rövid, mindössze 5 éves
fennállása alatt magas szintű alapképzettséget és általános műveltséget, a sok-oldalú szellemi és fizikai
fejlődés minden feltételét biztosította a falai között
nevelkedő 14-18 év közötti fiatal fiúk számára. Az iskolánk hazaszeretetre és bajtársiasságra, helytállásra és összefogásra nevelt bennünket! Döntő többségünk vallja, hogy az ott töltött évek ifjúságunk legszebb évei voltak! Szinte mindannyian sikeres életpályát tudhatunk magunk mögött, akár katonai, akár civil pályán bizonyítottuk tehetségünket, felkészültségünket, szorgalmunkat, társadalmi helytállásunkat.
Az iskolán összesen 1266 növendék fordult meg, s
kb. 7-800 főre tehetők azoknak a rákóczistáknak a
száma, akik további tanulmányaik eredményeként
tiszti pályára mentek. Közülük 25-en lettek a Magyar

Néphadsereg tábornokai, 65-en ezredesei és sokan
mások felelős beosztású, vezető tisztségeket betöltő
20. évfolyam, 5. szám

tisztjei. Mint mindig, e találkozónkon is részt vettek pl.
Lőrincz Kálmán és Dr. Deák János nyá. vezérezredesek, akik a magyar honvédség első számú katonai
vezetői voltak egykor.
A Rákóczista Tagozat 2006 őszén alakult meg, s
jelenleg is 100 fő felett van állandó létszáma. Az elmúlt 12 év során a rendszeres, sokoldalú és színes
klubélet meghatározó célkitűzését jelentette volt iskolánk és névadónk, II. Rákóczi Ferenc és az általa vezetett szabadságharc emlékeinek, hagyományainak
megőrzése és folyamatos ápolása. Szinte minden
olyan helyen megfordultunk hagyományőrző kirándulásaink során, melyhez névadónk, ill. a szabadságharc fontosabb eseményei kötődnek (Borsitól Rodostóig!).

Hogy mire futja még időnkből és erőnkből, az elsősorban egészségi állapotunktól és nem szándékainktól függ! Sajnos mindannyian 80 év körül járunk, s
egyre több barátunknak romlik meg egészségi állapota és sajnos, egyre többet veszítünk el örökre! De kitartunk, amíg lehet és a reményt sem adjuk fel soha!
Őszintén drukkolunk a tiszti pályára készülő mai ifjú generációnak! Nemes cél a haza szolgálata! Ezt az
elhivatottságot örömmel tapasztaltuk a mi iskolánkhoz hasonló célokkal 2012-ben létrehozott „debreceni
katonasuli” – jelenlegi nevén: Kratochvill Károly Honvéd Középiskola és Kollégium – növendékei körében
is, akikkel folyamatos kapcsolatokat ápolunk évek
óta.
Az elnöki köszöntő után egyik volt iskolatársunk,
Regös István, egykori TV-s személyiség és médiavállalkozó olvasta fel az évfordulóra írt gondolatait
„Még mindig itt vagyunk!” címmel.
Ez után ismét tárogató szóló, majd kulturális műsor
következett, melyben volt rákóczisták mondták el az
iskolával kapcsolatos saját verseiket. Így hangzott el
pl. Szombathelyi Ferenc nyá. vezérőrnagy részéről
megható, „Nagybetűvel írva” c. verse.
A műsort kb. 1 órás filmvetítés követte Dr. Remes
Péter nyá. orvos-ezredes, volt rákóczista kitűnő öszszeállításában iskolánkról, egykori növendéki éveinkről, számos interjúról és a baráti kör jól ismert arcképeiről. A film meghatóan emlékeztetett bennünket a
régi szép évekre – sokak szemében könnyeket is kiváltva!
Újabb tárogató szóló, majd Nagy Gyula nyá. ezredes, a MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának
elnöke emelkedett szólásra, hogy elmondja ünnepi
pohárköszöntőjét! Átadta dr. Papp Ferenc ezredes
úr, a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztálya vezetőjének üdvözletét,
2018. november – december

BUDAPESTI OBSITOS-5
aki váratlan megbízatása miatt nem tudott eleget tenni meghívásunknak! Nagy ezredes úr
elismeréssel méltatta a
Rákóczista Tagozat tevékenységét, s további
sikeres
éveket,
jó
egészséget és jó étvágyat kívánt az ebédhez!
A közösen elfogyasztott ebéd után kellemes
baráti beszélgetések és
közös fotózások következtek. Kitűnő hangulatú, emlékezetes találkozónk volt a 65. évforduló!
Egyúttal ezúton is őszintén köszönöm Tagozatunk
és valamennyi rákóczista barátom nevében a Budapesti Nyugállományúak Klubjának hozzájárulását
könyveink nyomdai előállításának és járulékos költségeinek biztonságos fedezetéhez.
Hárai Tibor, a Rákóczista Tagozat elnöke

Híradónapi ünnepségek
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület és a
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Híradó tagozata meghívást kapott az MN vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandárnál szervezett híradónapi
ünnepség sorozat megnyitójára. 2018. szeptember
17-én a Petőfi laktanya objektumában 13-órai kezdettel ünnepi megemlékezést tartottak a híradónap alkalmából. A himnusz meghallgatása után, felolvasásra került a Vezérkari Főnök köszöntő levele, amelyben méltatta és köszöntötte a híradó katonákat. Ezután az ünnepi köszöntő hangzott el, az előadó (Mányik Szabolcs őrnagy) tisztelettel köszöntötte a Híradók Napja alkalmából az ezen a szakterületen szolgálatot teljesítő katonákat és polgári dolgozókat egyaránt. Ismertette, Puskás Tivadart, a kiváló tervezőt
és műszaki tudóst választották példaképüknek a híradó katonák, így lett Puskás születésének napja
(szeptember 17) egy külön ünnepnap a híradók napja. A nagyhírű tudós szellemisége és tettei máig ható
példaképéül szolgál a híradófegyvernem alapértékeinek meghatározásához. Az ünnepi beszéd után a
HVK. Híradó, Informatika és Információvédelmi Csoportfőnöke Gerőfi Szilárd mk. ezredes elismeréseket
adót át (emléklap, dísztárgy, oklevél, híradó emlékérmét), az elismerésre felterjesztett híradó katonáknak. A Szózat elhangzása után a szoborkertben
megkoszorúzásra került a Puskás Tivadar mellszobra
és a híradók emlékére állított kopjafa. A Puskás
Egyesület nevében a koszorút dr. Lindner Miklós nyá.
altábornagy, az egyesület tiszteletbeli elnöke, dr.
Horváth László Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató,
egyesület alelnöke és Soós Tamás nyá. mk. alezredes a nyugdíjas klub híradó tagozat elnöke helyezte
el. A program zárásaként a helyőrség parancsnoka a
résztvevő híradóállományt és a meghívott vendégeket állófogadra hívta meg. Az állófogadáson Gerőfi
Szilárd mk. ezredes mondott pohárköszöntőt, amelyben ismertette, hogy a Zrínyi 2026 Honvédelmi és
20. évfolyam, 5. szám

Haderő fejlesztési programnak köszönhetően elkezdődött a Magyar Honvédség fejlesztése. Új híradó
eszközök, gépjárművek és fontos technikai eszközök
kerülnek rendszeresítésre.
Másnap szeptember 18-án a Fiumei úti Nemzeti
Sírkertben folytatódott a híradók ünnepe. Puskás Tivadar sírjánál. A hagyományos Puskás Tivadar híradástechnikai középiskola elsőéves hallgatóinak évnyitóján. Az egyesületünk minden évben meghívást
kap erre a rendezvényre, ahol a tanulók, már itt megismerkednek Puskás Tivadar életével. A tanévnyitót
katonai tiszteletadás mellett Heller Ferenc az intézmény igazgatója nyitotta meg. Az ünnepi beszédet
dr. Horvát László Ferenc nyugalmazott iskola igazgató (Puskás kutató) tartotta, aki Puskás Tivadar regénybe illő életét mutatta be a tanulóknak és a megjelent ünneplőknek. Az elsőéves tanulókat lenyűgözte
a beszéd, mert olyant hallottak, amit még sehol máshol nem lehetett olvasni. Az ünnepi beszéd után Puskás Tivadar sírját megkoszorúzta a Helyőrség parancsnokság, a Puskás Egyesület és a Puskás iskola
képviselői. Majd a résztvevők átvonultak a 200 méterre lévő Puskás Ferenc sírjához, ahol a nyugalmazott iskolaigazgató méltatta a telefonhírmondó feltalálójának, öccsének az életét. Az iskola itt is helyezett
el koszorút, majd a takaródó elhangzása után véget
ért az ünnepség.
Ezzel még nem fejeződött be az ünnepi hét, mert
19-én a híradónapok folytatódtak a NKE Hungária
körúti Zrínyi laktanyájába, ahol a Híradótanszék vezetője meghívta az egyesület és a tagozat tagjait az
általuk szervezett ünnepségükre. Az ünnepség a tanszék épülete előtt álló Puskás Tivadar szobra előtt
kezdődött. A himnusz elhangzása után a tanszékvezető dr. Fekete Károly mk. alezredes egyetemi docens tanszékvezető ismertette a Vezérkari Főnök
híradókat köszöntő levelét. Majd koszorúzás után a
tanszék épületében fogadást adott a meghívott vendégek tiszteletére. Ahol kis ünnepség keretében a 3.éves hallgatókat, hagyományoknak megfelelően felavatták, (híradó társadalom tagjává fogadták) és részükre átadásra került a megkülönböztető kék híradó
barett sapka. Az avatási ünnepi megemlékezést professzor dr. Rajnai Zoltán ezredes zárszavával ért véget, aki a hallgatókhoz szólt. A híradó katonák sokrétű és egyben nélkülözhetetlen szakterületet látnak el
a Magyar Honvédségben, hatékony működéséhez
munkájuk kiemelten fontos. Ütőképes hadsereg nem
létezik jól képzett híradók nélkül, ezért tekintsék kötelességüknek, hogy szakmai ismereteiket folyamatosan fejlesszék. Csak így tudnak megfelelni a híradókatonák a kor kihívásainak, a folytonosan fejlődő
technika világában naprakésznek maradni. Az egyetemen szerzett felkészültségük biztos hátteret nyújt
felelősségteljes feladataik eredményes végrehajtásához. Mindezek megvalósításához kitartást, valamint
szakmai sikereket kívánt.
Ezután kötetlen baráti beszélgetés keretében a vendég látok szendviccsel és üdítő itallal kedveskedtek a
meghívott vendégeknek. A híradónapok ezen a héten
hasonló formában zajlódhatott le az egész országban, a héten jó volt híradókatonának lenni.
Sós Tamás nyá. alezredes, híradó tagozat
2018. november – december
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KIRÁNDULÁS A KIRÁLYNÉK
ÉS A KIRÁLYOK VÁROSÁBA
A Budapesti Nyugállományúak Klubja Felderítő I.
tagozat nyugdíjasai egynapos látogatást tettek
Veszprém és Székesfehérvár történelmi városaiba
2018. október 18-án.
A kirándulás első állomáshelye Veszprém, ahol
egy volt katonatársunk, Demeter Ferenc nyá. alezredes várt bennünket és igen színvonalas idegenvezetést biztosított számunkra az ott tartózkodásunk
ideje alatt.
A Királynék városának is nevezik Veszprémet,
valószínűleg azért, mert I. István király feleségének, Gizellának a kedvenc tartózkodási helye volt a
város. Később évszázadokon át a veszprémi püspökök koronázták meg a magyar királynékat, és viselték a királyné kancellárjának címét.
Az idegenvezetőnk bemutatta Veszprém belvárosát, amelyet szépen felújítottak az elmúlt években
és megkezdtük sétánkat a Veszprémi várhegy, a vár
irányába.
Tovább sétálva elérkeztünk a Hősök Kapujához a
vár bejáratához. A mai formáját az 1930-as években
nyerte el, amely múltat idéző épület és emlékmű.
Mellette helyezkedik el a Tűztorony. A 48 méter magas Tűztorony eredetileg a várkaput védő toronynak
épült, majd később tűzfigyelő szerepet töltött be, a
toronyból az egész Veszprémet szemmel lehetett
tartani.
Tovább sétálva a közeli Művészetek Házában
állandó és időszaki kiállítás is megtekinthető, de a
város egyébként is bővelkedik galériákban. Nagyon
tetszett a Dubniczay-palota, ahol a László Károly
kortárs-gyűjtemény festményei tekinthetők meg. Nehéz eltalálni egy régi épület és egy modern művészeti kiállítás párosítását, de ez itt jól sikerült.
A barokk Érseki Palotát csak kívülről tekinthettük
meg, mivel aznap éppen nem volt látogatható. Továbbhaladva betértünk a Szent Mihály Székesegyházba, ahol évszázadokon át itt koronázták meg a
magyar királynékat.
A gyönyörű sétáló utcán továbbhaladva még
számos múzeum, templom és köztéri szobor található, de mi ezeket csak kívülről tekintettük meg és a

várnegyed végén álló Szent István és Boldog Gizella
szobrához érkeztünk. Előtte található Veszprém legrégibb középkori épülete, a Gizella-kápolna, amely
a 13. században, gótikus stílusban épült. A kápolna
előtt áll egy 41 méter mélységű kút.

Innen gyönyörű kilátás nyílt a Bakonyra, a Szent
István völgyhídra, amely Veszprém jelképévé vált.
Az idegenvezetőnk mesélt a völgyben jelenleg látható számos kolostor romjának történetéről is.
A szobor előtt az idegenvezetőnk megörökítette a
kiránduláson résztvevő nyugdíjasaink csoportját.
Innen rövid sétát tettünk a belvárosba, majd az
ebéd elfogyasztása után búcsút vettünk idegenvezetőnktől, Demeter Ferenctől és elindultunk Székesfehérvárra.
Az utazás a felújított 8-as főútvonalon rövid ideig
tartott és megérkeztünk Székesfehérvárra, ahol az
első megálló a Bory vár volt. A várat a színvonalas
kiadvány segítségével jártuk végig, tekintettük meg
kiállító termeit, a szebbnél szebb festményeket és
szobrokat.
A Bory-vár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegy városrészében, amelyet Bory
Jenő (1879–1959) székesfehérvári építészmérnök
és szobrászművész nagyrészt egymaga épített évtizedeken át, emléket
állítva a hitvesi szeretetnek és művészi
álmainak. Bory a várat 1923-ban kezdte
építeni és élete végéig dolgozott rajta.
Bory magát az épületet önálló műalkotásként tartotta számon.
A Guinness Rekordok Könyve is jegyzi, mint a világ
legnagyobb olyan épületét, melyet tulajdonképpen
egyetlen ember alkotott.
A vár a kazamatától a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. Hét torony, harminc
kisebb-nagyobb helyiség, köztük három műterem,
mindenütt szobrok, képek, régiségek, műtárgyak.
Érdekesség, hogy a vár alapanyaga beton, amely
anyag alkalmazásában Bory Jenő úttörő volt. Ebből
az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, korlátok,
lépcsők, ajtó-, és ablaktokok, medencék, díszkutak,
de a szobrok és domborművek is.
A vár százoszlopos udvarának körbefutó folyosóin a magyar történelem nagy alakjai, hősök, dalnokok és királyok sorakoznak Álmos vezértől Tinódi
Lantos Sebestyénig. Az árkádok alatt látható gipszszobrok, eredeti bronz- és márvány változatai ma is
meg-találhatóak Magyarország különböző településein. A kápolnában a Hitvesi szeretet szobra látható.
Hihetetlen élmény nyújtott a látogatás során megtekintett épületegyüttes és a művészi alkotások öszszessége.
A látogatást befejezve sajnos csak egy rövid séta
erejéig tekintettük meg Székesfehérvár történelmi jelentőségű belvárosát.
A séta során megtekintettük Kati néni szobrát, a
Nagyboldogasszony Bazilika romjait, ahol számos
magyar uralkodót koronáztak meg, a középkori romkertet, az Országalmát, a Himmer-házat, a püspöki
palotát és a virágórát.
A sétát befejezve buszra szálltunk és kissé fáradtan a „sok mozgástól” és a friss élményektől, elindultunk Budapestre.
Venicz László

20. évfolyam, 5. szám
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Monok Zsuzsanna „Kikelet”:
A szeretet ereje
Sok-sok fájó gondolat közt
utat tör magának.
Akkor is, ha úgy érezzük,
„vége a világnak.”
Igaztalan megbántások
bármily sebet ütnek,
a szeretet erejétől
halványabbnak tűnnek.
Ez érzelem csodás kútja
öröklétű forrás.
Képzeletet felülmúlja
abból a szomj-oltás.
A hömpölygő sodrásában
oly jó megmártózni,
s nagyot kortyolni belőle,
nem csak rá vágyódni.
Megkínálni másokat is,
jókat és rosszakat,
hisz, ez érzés plántálása
a legszebb folyamat.
Könnyű a jókat szeretni,
mert kedvesek nékünk.
De mi legyen olyanokkal,
kiknek sok a vétkük?
Azoknak is kell juttatni,
kik tévúton járnak!
Bízni, hogy ez adománytól
jobb emberré válnak!
Talán, idő múlásával
átalakul lényük,
S a szeretet erejétől
épül lelki fényük.

Az örök fiatalság titkai
Fiatalság ismérvei nem
csupán az évek.
Vannak, akik húsz körül is
már-már koravének.
Lelki derű és békesség
életünk alfája,
bármily sokat mutat is az
éveink órája.
Ápolnunk kell azt a lángot,
amellyel születtünk.
Hamis az, hogy érette már
semmit nem kell tennünk.
Közömbösség, unalom az
élet ellensége.
Ki ezeket elfogadja,
jön az öregsége.

20. évfolyam, 5. szám

Annyi szépség övezi e
hatalmas Földünket,
meg kell lelnünk bennük is a
napi örömünket!
Olykor elég felnéznünk a
bárány-felhős égre,
hogy szívünkbe mosolyt csaljon
annak derűs kékje.
Nem lehet, hogy nyíló rózsa
ne szüljön szép érzést!
Kell, hogy néhány pillanatig,
érezzük békéjét!
És, ha netán lelkünkbe a
líra is betoppan,
a szívünkben az ifjú vér
azonnal fellobban.
Az egésznek alfája a
hit, remény, szeretet.
Ki ezeket birtokolja,
öreg már nem lehet.

Mindig van, új remény
Mindig van új remény,
hisz' él bennünk a fény.
Nem kell, hogy a sötét
szitálja ránk ködét,
árassza közönyét,
és annak özönét.
Nem számít'nak évek,
amikor érzések
tűztaraja lebben,
s egyre hevesebben
szívekig hatolnak,
és lánggal lobognak.
Elszenderült vágyak
otthonra találnak,
. patakká válnak,
majd
s szerelem szavának,
e szép érzelemnek
hírvivői lesznek.
Végül megpihennek,
és két, hű kebelnek
az idő sodrában,
megújult formában,
új értelmet adnak,
s elixírként hatnak.

Peregnek a napok

Ám, eleven rajzolattal
élnek gyermekévek.
Lehet, akkor talán nem is,
mára - nagyon szépek.
Patyolatszín tiszta lapra
novellák íródtak,
s azok színes történés’i
elménkbe ivódtak.
Szép ifjúság tündérképe
emlékek gyöngyszeme,
számtalanszor csal szemünkbe
mosolygós könnyeket.
Ifjú szívünk dobbanása
még most is bennünk él.
Akkor is, ha mögöttünk már,
oly sok a letűnt év!

Boldogabb Új Évet!
Elfogytak a percek.
Lelkünk mélyén csend lett…
Esztendőnyi emlék mily sok is ez, ─ Szent ég!
Van köztük szomorú,
melyekben bú az úr.
Próbáljuk feledni,
s idővel temetni.
Felbukkan vidámabb,
mit bárki kívánhat.
Belőlük dal csendül,
táncra kel a lelkünk.
Elfogytak a percek.
Lelkünk mélyén csend lett…
Tovatűnt az Ó-év.
Hogy elröppent! ─ Jó ég!
Új esztendőt írunk,
sok, új vággyal bírunk.
S önmagunkban halkan
fogadkozunk gyakran:
Igazabbak leszünk.
Eztán ─ több jót teszünk.
Figyelünk családra,
társunkra, barátra.
Ha mind ezt megtartjuk,
és nem csak fogadjuk,
tán ad majd az élet
Boldogabb Új Évet!

Mint homokóra homokja,
peregnek a napok.
Távolodnak, ködbe vesznek
nem fontos tegnapok.
2018. november – december
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A Térképész tagozat 40 éves jubileuma
A MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Térképész tagozat 2018. szeptember 12-én ünnepelte
megalakulásának 40 éves évfordulóját.
Az ünnepélyes találkozót a tagozat a Regiment
étterem Kürtös termében tartotta, a jelenlegi elnök
szervezésében. A díszebédet megtisztelte jelenlétével Szalay László mk. alezredes az MH GEOSZ parancsnoka, Németh László nyá. mk. alezredes, a HM
Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató
Nonprofit Kft műszaki igazgatója, (aki egyben a tagozat tagja), az ügyvezetés részéről Nagy Gyula nyá.
ezredes a Klub elnöke, Bartos Lászlóné nyá
főtörzszászlós, a Klub pénzügyi előadója. Az évfordulós ünnepség szervezésében oroszlánrészt vállalt a
Klub titkára Szabó Béla nyá. mk.alezredes, aki jelenleg is a Térképész tagozat aktív tagja, sőt korábban, nyolc éven keresztül - a tagozat elnöke volt.
A történeti visszatekintést egy mintegy 25 perces
80 diából álló vetítés segítette, amely a kezdetektől
sok képpel mutatta be a jelentősebb eseményeket,
és személyeket (a Klub és a tagozat örökös tagjait) a
tagozat aktív és önálló részvételét a Klub által szervezett kiállításokon és vetélkedőkön. (Tóth Ágoston
élete és munkássága, Reformkor és Kiegyezés kora,
Görgei 200 stb.)

A Jubileum alkalmából az elnök asszony a tagozat
szavazatai alapján Tagozat örökös tagja kitüntető
címről szóló emléklapot nyújtott át Szabó Béla nyá.
mk. alezredes és Molnár László nyá. mk. alezredes
uraknak.
A Klub támogatása lehetővé tette azt is, hogy az
elnök asszony a vezetőségi tagoknak elismerésként
(Molnár László nyá. mk. alezredes titkár, Kertész
Zsigmond nyá. mk. alezredes szociális és kegyeleti
felelős, Molnár Emília nyá. mk. alezredes gazdasági
felelős, Kota Ágnes nyá. mk. alezredes közművelődési felelős) számára oklevelet és könyvjutalmat adhasson át.
Örömteli meglepetés volt, hogy Szalay László az

MH GEOSZ parancsnoka a Klub számára ajándékot
adott át.
Az évfordulós megemlékezés minden segítőjének,
az Ügyvezetésnek a Ház technikai segítőinek és a
Regiment étterem munkatársainak köszönetet mondunk.
Szabóné dr. Szalánczi Erika
a Térképész tagozat elnöke

Honvéd Amatőr Sakkverseny
Visszatekintve összefoglalható, hogy az 1978ban, megalakult mintegy 100 fős tagozat - akik a Magyar Néphadsereg Térképészeti Intézettől (MNTI)
mentek nyugállományba - életét az elmúlt 40 évben
minden változás ellenére szakmai összetartozás és a
katonai térképészetért érzett erős elkötelezettség jellemezte.
Az utóbbi 10 évben azonban sajnos a tagozatnak
szembe kell nézni azzal a ténnyel, hogy a kevés új
belépő létszámban már nem ellensúlyozza az utóbbi
10-15 évben bekövetkezett veszteségeket, amelyet
az eltávozottak egyre nagyobb száma jelent. Ennek
ellenére – elsősorban a két bázisintézmény segítségének köszönhetően – az aktív és cselekvőképes
tagság mindent elkövet, hogy a térképész névnek a
Klubban is elismertséget szerezzen és fenntartson.
… Nagy Gyula nyá. ezredes úr, elismerésként a Klub
nevében a Térképész tagozatnak emléklapot, a tagozat elnökének emléklapot és ajándéktárgyat adott
át.
20. évfolyam, 5. szám

az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
helyiségében
A Honvéd Budai Sportegyesület (HBSE) ez évben
is meghirdette és sikeresen megrendezte a Magyar
Honvédség amatőr sakkozói hagyományos sakkversenyét.
A verseny fő támogatója a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége volt.
Versenyigazgató: Vári-Nagy Csaba nyá. alez. a
HBSE elnöke,
fő szervező: Demjén Attila alez.,
fő rendező és vezető versenybíró Dr. Nagy Sándor
nyá. ezds. szakosztályvezető voltak.
A verseny résztvevői voltak a Honvéd Sportegyesületek igazolt tagjai, az egyesületek színeiben versenyző sakkozói, a katonai szervezetek (vezető szervek,
intézetek, csapatok) hivatásos, szerződéses, nyugállományú, tartalékos katonái, közalkalmazottai, tanintézeti hallgatói, valamint a nevezésre jogosultak közvetlen családtagjai.
2018. november – december
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A versenyre a helyszínt az MH BP NYK biztosította.

A fő versenyszám a benevezett 3-3 fős csapatok közötti hagyományos „Rapid” csapatverseny volt 7 fordulóban, 15-15 perces játékidővel.
A sportszerű és izgalmas küzdelemben az alábbi
végeredmény született:
I
Honvéd Budai SE I.
14,5 pont
II.
Honvédelmi Minisztérium
13 pont
III.
Félegyházi Honvéd
10 pont

A fő verseny kiegészítéséül értékelt egyéni verseny
díjazottai voltak:
I.
Pápista Ákos
HBSE I.
7 p.
II.
Binder Tamás
HM
5,5 p.
III.
Bernei András
HBSE I
4,5 p.
IV.
Lovas Zsolt
Pénzügyőr SE. 4,5 p.
V.
Demjén Attila
HM
4 p.
V.
Nagy József
Félegyházi Honvéd
4 p.
Végül egy 7 fordulós fakultatív „Villám” sakkverseny
került lebonyolításra 5-5 perces játékidővel, s a következő végeredménnyel:
I. Binder Tamás
HM
6 p.
II. Pápista Ákos
HBSE I.
6 p.
III. Nagy József
Félegyházi Honvéd
4,5 p.
IV. Nagy Noémi
Félegyházi Honvéd
4 p.
V. Demjén Márk
HM
3 p.
VI. Kiss Pál
HBSE II.
3 p.
Igazán hangulatos, eredményes verseny volt, méltó
a hagyományokhoz.
Dr. Nagy Sándor nyá. ezredes

ISMÉT GYÁSZOLUNK
Megrendített bennünket a hír, hogy Nemes László
nyugállományú ezredes egy hónappal 75. születésnapja előtt 2018. szeptember 08-án otthonában elhunyt. Tudtuk, hogy súlyos betegséggel küzd, de láttuk gyógyulni akarását, a felépülésbe vetett erős hitét.
Ezért ért bennünket váratlanul a hír, hogy elragadta
Őt a kérlelhetetlen halál. Hamvainak búcsúztatása
– a Magyar Honvédség Halottjaként –
katonai tiszteletadással történt meg 2018. október
15-én, a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben.
Nemes László nyugállományú ezredes 1943.
október 08-án született. Urasági cselédként dolgozó
édesapja és a vele együtt 6 gyermeket gondozó
édesanyja igen szerény körülmények között éltek a
Hajdú - Bihar megyei Vekerden. Gyermekkorát a kis
szülőházban töltötte, de a jól tanuló talpraesett fiú már
9 évesen Gyulára került, ahol kollégistaként fejezte be
általános iskolai tanulmányait és ott is érettségizett a
román gimnáziumban. Már kisdiákként megmutatkozott jó szervező, ügyintéző készsége. Központi alakja
volt minden iskolai és kollégiumi eseménynek. Érettségi után vonult be az Egyesített Tiszti Iskolára. Avatását követően Szolnokon gépjármű anyagellátó tiszt,
majd a Kilián György Repülő Műszaki Főiskola személyügyi tisztje, a ZMKA elvégzését követően főtisztje
volt. 1983. május 01-től az MN Személyügyi Főcsoportfőnökségen a szervezési, az érdekvédelmi és rehabilitációs osztályokon ovh, majd osztályvezetői beosztásokat látott el. 1996. decemberi nyugállományba
helyezését megelőzően másfél évig csoportfőnök helyettes volt. Minden beosztásában nagy szakmai hozzáértéssel, a szolgálati és a személyi érdekek összehangolására való törekvéssel végezte munkáját.
A szolgálata alatt végigjárta a rendfokozatokat,
számos elismerésben és sok kitüntetésben részesült.
1991-ben lépett elő ezredessé. Munkásságát végigkísérte széles körű, kimagasló műveltsége, átlagon felüli szakmai felkészültsége, közvetlen emberi magatartása. Kiegyensúlyozott, következetes, követelménytámasztó, higgadt magatartásáért munkatársai és beosztottai tisztelték és szerették. Eredményes szolgálata ellátásának hátterét kiegyensúlyozott családi élete
biztosította. Feleségével harmonikus házasságban
nevelték két gyermeküket.
Nyugállományba helyezése után a Kincstári Vagyon Igazgatóságán dolgozott, majd a Magyar Nagykövetségek állományában követségi attaséi szolgálatot látott el Bukarestben, Moszkvában és Kijevben. De
kapcsolatban maradt a csoportfőnökséggel is, és
egyik kezdeményezője volt szakmai nyugdíjas klub
létrehozásának. Nagy érdemei voltak abban, hogy
2002-ben megalakult az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Személyügyi Tagozata.
Jó kapcsolatteremtő készsége, közvetlen magatartása, széleskörű műveltsége, jó humora, utánozhatatlanul egyéni stílusa alapján köztiszteletnek örvendő
ember volt. Búcsúztatásán családja mellett nagy
számban jelentek meg volt munkatársai, barátai és
tisztelői.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
ÜGYVEZETÉS

20. évfolyam 5. szám
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Honvéd Kulturális Központ
16. péntek 18.00 – 22.00
programajánló
NOVEMBER
5. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Pilinszky János költészete
Helyszín: Zrínyi Miklós terem
Belépő: 500 Ft

Zenés táncos vacsoraest a
Nautilussal
Vacsora: 18-tól, zene 19-től
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft,
Az ültetés jogát az étterem tartja
fenn magának!
2 fős asztal kizárólag az oldaltermekben lehetséges!

8. csütörtök 17.00
18. vasárnap 14.00 – 16.00
Mindenki
Hadtudománya A Padlás – musical
Szabadegyetem
a Sziget Színház előadása
Dr. Tömösváry Zsigmond nyá.
ddtbk.: Oroszország, mint globális
szereplő
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!

8. csütörtök 18.30
Operettgála
MH Központi Zenekar
Helyszín: HKK Színházterem
Belépő:1200 Ft
Igényjogosultaknak: 900 Ft

9. péntek 15.00
Textil, ecset és paverpol
nemzetközi kiállítás
Csomák Lászlóné Cserzsi és vendégei
Helyszín: Café Galéria
Nyitva: november 27. 16.00-ig
A belépés díjtalan!

Helyszín: HKK Színházterem
Belépő:
I. kategória: 2500 Ft
II. kategória: 2700 Ft
Igényjogosultaknak:
I. kategória: 2200 Ft
II. kategória: 2400 Ft

19. hétfő 14.00 – 15.00
Csendül a nóta
Operettgála
Oszvald Marika és barátai
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1000 Ft

21. szerda 17.30
Biztonságpolitikai előadás

Dr. Vezekényi Csaba:
A 2018-as brüsszeli NATO csúcstalálkozó értékelése és annak hatásai Magyarország biztonságpolitikájára
11. vasárnap 17.00 – 22.00
Helyszín: Pódium báre
Halloween party a Luxemburg A belépés díjtalan!

Rádió Zenekarral

22. csütörtök 19.00 – 21.30
Helyszín: Pódium bár
Belépó: 1500 Ft, boxban 1800 Ft
Szent Péter esernyője
Igényjog.:: 1200 Ft, boxban 1500 Ft a salgótarjáni Zenthe Ferenc
Színház előadása
15. csütörtök 17.00
Helyszín: HKK Színházterem
Belépő:
Féner Tamás fotóművész juI. kategória: 2500 Ft
bileumi kiállítása
II. kategória: 2900 Ft
Helyszín: Stefánia Galéria
Igényjogosultaknak:
Nyitva: naponta 13 -18-ig
I. kategória: 2000 Ft
december 1. 18.00-ig
II. kategória: 2400 Ft
A belépés díjtalan!
15. csütörtök 19.00 – 22.00
Michael Cooney:
Nicsak, ki lakik itt?
bohózat két felvonásban
a Bánfalvy Stúdió előadása
Helyszín: HKK Színházterem
Belépő: 2900 Ft
Igényjogosultaknak: 2400 Ft
20. évfolyam, 5. szám

23. péntek 19.30 – 22.00
Zuglói Smooth Jazz Klub a
Stefánián
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

25. vasárnap 10.00 – 14.00

Erzsébet királyné –
Mítosz és valóság
előadás, ruhakiállítás és gasztronómiai utazás
Helyszín: Stafánia Palota
Belépő: ebéddel
6000 Ft
ebéd nélkül 3000 Ft
Igényjogosultaknak:
ebéddel
5000 Ft
ebéd nélkül 2500 Ft

27. kedd 19.00 – 20.30
KözTér – Lehet másképp?
Joós Andrea tanár, tréner előadása
Helyszín: HKK Színházterem
Belépő: 1600 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

28. szerda 18.00 – 22.00
Klubkoncertek a Stefánián
Swing Party a Pedrofon zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

29. csütörtök 17.30 – 18.30
Missziós történetek
Bakos Csaba Attila alezredes:
West Point, ahogy én látom.
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!

30. péntek 18.00 – 22.00
Borestek a Stefánián
Fülöp Pincészet
Helyszín:
Stefánia Palota Zrínyi terem
Belépő: 4000 Ft
Igényjogosultaknak:3500 Ft

DECEMBER
3. hétfő 17.30 – 18.30
Jóság síró vágya
Adventi irodalmi zenés műsor
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft

9. vasárnap 10.00 – 15.00
„Mikulásország a Stefánián”
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1800 Ft
Igényjogosultaknak: 1500 Ft
Csomagjegy: 1000 Ft

9. vasárnap 17.00 – 22.00
Mikulás party- Coctail zenekar
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft, boxban 1800 Ft
Igényjog.: 1200 Ft, boxban 1500 Ft
2018. november - december

TARKA OLDAL

11. kedd 10.30 – 12.00
Tanár úr kérem
a Görbetükör Színház előadása
Helyszín: HKK Színházterem
Belépő: 1000 Ft

13. csütörtök 17.00 – 18.30
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
Prof. Dr. Óvári Gyula nyá. mk. ezds.:
Űrrepülőgépek és űrállomások katonai és polgári alkalmazása
Helyszín: Pódium bár
A belépés ingyenes!

13. csütörtök 19.00 – 21.00
Karácsonyi fúvószenei est

BUDAPESTI OBSITOS-11
Éjfél után nyereményvadászat
Belépő: 12 000 Ft
Igényjogosultaknak: 10 000 Ft

Az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja
rendezvényei
Tel.:06-1-433-9019;HM:26-419
e-mail: bpnyklub@bpnyklub.hu
honlap: www.bpnyklub.hu
Figyelem! A Honvéd Kulturális
Központ mindkét oldalán hétköznap
fizető parkoló működik!

November

Budapest Helyőrség Zenekar
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultaknak: 900 Ft

5. hétfő 15.00
Bélyegkiállítás

14. péntek 18.00 – 22.00
Zenés táncos vacsoraest a
Nautilussal

Megnyitó
Helyszín: Stefánia Galéria
Nyitva: 10.00 – 18.00 7 szerda 18-ig
A belépés díjtalan!

Helyszín: HKK Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

15. csütörtök 10.00
Múzeumlátogatás

15. szombat 18.00 – 22.00
Zenés táncos vacsoraest a
Nautilussal
Helyszín: HKK Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

15. szombat 19.00 – 22-00
Szabó Leslie – Akusztikum
Lemezbemutató koncert
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1 – 6. sor 3950 Ft
8 – 13. sor 2950 Ft (Ig.j. 2000)
rendezvény napján 4550 Ft
7. sor (VIP) 6950 Ft (CD + fogadás)

20. csütörtök 19.00 – 22.00
Zsuzsi kisasszony
operett három felvonásban
Belépő:
I. kat. 2500 Ft (Ig.jog. 2000 Ft)
II. kat. 2900 Ft (1. sor+1-5. székek)
III. kat. 3200 Ft(rendezvény napján)

december 31. hétfő 20.00 –
2019. január 1. 4.00
Szilveszteri Retro Party
Egész este videodiszkó Arató Andrással és barátaival
Dj: Csiák László
Helyszín: HKK Regiment étterem
20. évfolyam, 5. szám

Magyar Nemzeti Bankjegy Múzeum

20. kedd 10.00
Klubtanács ülés
HKK 218. rendezvényterem

22. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti biz. ülés
HKK 219. rendezvényterem

26. hétfő10.00
Közművelődési bizottsági ülés
HKK 219. rendezvényterem

December
17. hétfő 16.00
Fenyőünnep
Unokák és dédunokák valamint
nagyszüleik részére
Helyszín: HKK Színházterem

december 21. péntek –
2019. január 1. kedd
A Klubiroda zárva!
Nyitás: 2019. január 2. szerda 9.00

Mindenkinek jó szórakozást és
boldog új évet kívánunk
Ügyvezetés

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. november – december
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Humoros történetek
Szegénység, gazdagság
Egyszer egy jól keresö apa úgy döntött, hogy elviszi vidékre 7 éves kisfiát azzal a céllal, hogy megmutassa neki, milyen szegény emberek is vannak,
és hogy a gyermek meglássa a dolgok értékét, és
felfogja azt, hogy milyen szerencsés családban él.
Egy egyszerű falusi család házában szálltak meg,
ahol egy napot és egy éjszakát töltöttek. Amikor a
vidéki út végén tartottak, az apa megkérdezte fiát.
- Nos, mit gondolsz erről az útról?
- Nagyon jó volt apa!
- Láttad, hogy némelyek milyen szükségben és
szegénységben élnek?
- Igen.
- És mit láttál meg mindebből?
- Azt, Apa, hogy nekünk egy kutyánk van, nekik
négy. Nekünk egy medencénk van otthon, ők meg
egy tó partján laknak. A mi kertünket lámpák
árasztják el fénnyel, az övékére pedig csillagok világítanak. A mi udvarunk a kerítésig tart, az övéké
addig amíg a szem ellát. És végül
láttam, hogy nekik van idejük beszélgetni egymással, és hogy boldog családként élnek. Te viszont,
és Anyu egész nap dolgoztok, és alig látlak titeket.
Az apa csak fogta a kormányt, vezetett csöndben,
mire a kisfiú hozzátette:
- Köszönöm Apa, hogy megmutattad, hogy milyen
gazdagok is lehetnénk.
Móricka különbözeti vizsgája
Egy tanítónő panaszkodik az igazgatónak:
- Az elsős Mórickával alig lehet bírni! Mindent jobban tud. Azt mondja, hogy legalább olyan okos,
mint a harmadikos nővére, és ő is harmadikba akar
járni.
- Nyugodjon meg - mondja az igazgató. - Ha tényleg olyan okos, akkor akár vizsgáztathatjuk is.
Ez meg is történik:
Másnap a kis Móricka a tanító nénivel együtt áll az
igazgató irodájában.
- Móricka, - így az igazgató. - Két lehetőséged van.
Az egyik, hogy jól felelsz a kérdéseimre, és mától
járhatsz harmadikba. De ha rosszul válaszolsz,
maradsz az első osztályban, és rendesen viselkedsz.
Móricka buzgón bólogat.
- Mennyi hatszor hat?- kérdezi az igazgató.
- Harminchat - így a kisfiú.
- Mi Magyarország fővárosa?
- Budapest.
És így tovább teszi fel az igazgató a kérdéseit, Móricka pedig mindegyikre jól felel.

TARKA OLDAL
Így szól az igazgató a tanítónőhöz:
- Azt hiszem, Móricka tényleg elég okos ahhoz,
hogy a harmadik osztályba menjen.
,- Én is tehetek fel néhány kérdést? - kérdezi a tanítónő.
- Csak tessék.
- Móricka, mi van nekem kettő, a tehénnek négy?
- Lába - mondja a kisfiú némi gondolkodás után.
- Mi van a te nadrágodban, ami az enyémben
nincs?
Az igazgató csodálkozik a kérdésen, de Móricka
már válaszol is:
- Zseb.
- Mi az, amit egy férfi állva, egy nő ülve, egy kutya
három lábon tesz?
Az igazgatónak tátva marad a szája, de Móricka
máris felel:
- Kezet nyújt.
- Mi az, ami rózsaszín és kemény, amikor beteszed, és ragacsos és puha, amikor kiveszed?Az
igazgató köhögő rohamot kap, a kisfiú megvárja,
míg
vége
lesz,
aztán
válaszol:
- Rágógumi.
- Jól van, Móricka - így a tanítónő.
- Még egy kérdés. Mondj egy olyan szót, ami B-vel
kezdődik, S-sel végződik, és forrósággal és izgalommal jár.
Az igazgatónak könnyek gyűlnek a szemében, de
Móricka diadalmasan kivágja:
- Bozóttűzoltás!
- Jól van, jól van! - nyögi az igazgató
- Felőlem akár negyedikbe is mehet, vagy rögtön
gimnáziumba! Az utóbbi öt kérdésre én rosszul válaszoltam volna
Közel a vég
Két pap álldogál az országút szélén kezükben egy
tábla:
"Közel a vég! Fordulj vissza, míg nem késő!"
Arra jön egy autós, mutatják neki a táblát, az pedig
dühösen kikiált a kocsiból:
- Hagyjatok békén, szentfazekak! - és továbbhajt.7
Tíz másodperc múlva hatalmas fékcsikorgás, majd
egy hangos csobbanás hallatszik.
Azt kérdezi egyik pap a másiktól:
- Nem lenne jobb, ha azt írnánk a táblára, hogy a
híd leomlott?!
Szőnyeg
A szomszédomban egy afgán család lakik. A minap ahogy megyek hazafelé, látom, hogy a családfő, Abdul kint áll az erkélyen és egy szőnyeget ráz.
Odaszóltam neki:
- Mi az, Abdul? Nem indul?

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 teszszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
Szerkesztő Bizottság.
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