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Békés, boldog újévet!
BESZÁMOLÓ
2018. január 24-től 2019. január 23-ig
a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak
Klubja tevékenységéről
A 2014. évi beszámoló-küldöttgyűlés meghatározta a tisztújítást követő negyedik év feladatait:
– a jogszabályi feltételek közötti működésünk
biztosítása. Az előírt belső szabályozási okmányok elkészítésének folytatása (számviteli
politika, gazdálkodási szabályzat, Örökös
Tiszteletbeli Tag cím adományozása, stb.);
– a Házban az új elhelyezési körülmények szerinti élet kialakítása, térítésmentes, zavartalan
működésünk megtartása, átalakítása;
– kiemelt hagyományos rendezvényeink megtartása (Nyugállományúak Bálja, Nőnap, Katonafestők kiállítása, vetélkedők és az ahhoz
kapcsolódó kiállítások, HŐSÖK napi megemlékezés, Fenyőünnep, Bélyegkiállítás);
– jubiláló tagszervezeteink segítése – 60 éves a
Bélyegkör, 40 éves a Híradó, a Műszaki, a
Repülő-légvédelmi, a Térképész, a Tüzér, 5
éves a Gödöllői tagozat;
– a honlap működtetésének rendszeressége, a
szükséges okmányok beemelése;
– a 2019. januári beszámoló küldöttgyűlésünk
előkészítése;
– a Klub szellemiségét jobbító javaslatok gyűjtése;
– az érdekvédelemben együttműködő szervezetekkel való kapcsolat javítása;
– a KLUB 60. évfordulójára való felkészülés
folytatása;
– fiatalok bevonása, helyettesítések megoldása,
tisztújításokra való felkészülés.
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a 2011. évi
CLXXXI tv. (civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról), a 2013. évi V. tv. – Polgári Törvénykönyv –
rendelkezései fokozatos bevezetése során az ügyfélkapu mellett a cégkapura is regisztrálni kell. 2019.
január 1-jétől minden, egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet/ügyfél a NAV-nál intézhető adóügyekben kizárólag a Kormány által in-

gyenesen biztosított elektronikus tárhelyen, a cégkapun keresztül, vagy az arra jogosult szervezet hivatali tárhelyén keresztül járhat el. A NAV a hivatalos küldeményeit az ügyfél cégkapujára, vagy az arra jogosult szervezet hivatali tárhelyére küldi.
A 451/2016./XII.19./ Korm. rendelet 89-91.§-a értelmében a Klub 2018. július 01. és augusztus 30.
között, a meglévő ügyfélkapu mellett a cégkapura
is sikeresen regisztrált.
Mindezek a történések előre vetítik, hogy a Civil
Törvény esetleges változásai miatt a jövőben újabb
adminisztrációs feladatoknak kell megfelelni.
Itt csak jelezni szeretnék, hogy az általunk is előfizetett Civil Szervezetek Jogi Értesítőjének ez évi 3.
száma is megérkezett, mintegy 155 oldalban. – tehát a változások állandó tanulmányozást, alkalmazást és megfelelést jelentenek.
Szervezeti életünk:
2015-ben elfogadott alapszabályunk egyértelműen meghatározza a KLUB rendeltetését, célkitűzéseit, a megvalósítandó feladatokat. Azt is, hogy a küldöttgyűlés határozatai szellemében a KLUB döntéshozó szerve a Klubtanács. Ez a gyakorlatban nem
mindig van így.
A Klubtanács az előre tervezett időben 4 ülést
tartott, 03.15, 05.08, 09.10, 11.12 napokon 10-12
óra között.
Tag szervezeteink létszámának alakulása.
– 300 fő felett
1 tagozat
Rep/lgv;.
– 251-300 fő között 1 tagozat
F-I.;
– 200-251 fő között 1 tagozat
F-II.;
– 101-150 fő között 7 tagozat
Elh., Htp, Hír., Nő, Öfn-i, Pü., Rákóczi;
– 51-100 fő között 10 tagozat
Fegyv., Gödöllői, Hhj., Hadkieg., Hátorsz.,
Szü., Térk., Tü., Vv., 32.Ö.;
– 50 főig 10 tagozat
Bélyegkör, Budaőrsi, Humán, Inform.,
Kertb., Kártyások, Közl., Mű., Nb., Törzsasztal.
Sajnos a XIV. kerületben bevezetett fizetős parkolási
rendszer nehezíti, tagjaink megjelenését a különböző rendezvényeken.
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A Klub létszámának alakulása:
A Klub nyilvántartott tagozati tagsága
2017. január 1-jén
2539 fő

2018. január 1-jén
2546 fő

Kiléptek
42 fő
19 fő
Elhalálozott
111 fő
45 fő
Új felvétel
43 fő
17 fő
a változás így összeségében csökkenést hozott
110 fő
47 fő
A Klub nyilvántartott tagsága
2017. december 15-én 2018. december 15-én
2429 fő
2499 fő
(1001 nő, 1428 férfi)
A Klub átlagéletkora 76 év.

(1052 nő, 1447 férfi)

Ügyvezetés tevékenysége:
A tervezett átalakítások határidős csúszása időnként előnyünkre is változott. A 12/2013. /VIII.15./ HM
rendelet 25. §.-ában megfogalmazott természetbeni
támogatások messzemenően érvényesültek az MH
BHD Kulturális és Rekreációs Igazgatóság kapcsán,
valamint időnként a bázis/anya alakulatok parancsnokai is néhány esetben segítőkészek voltak
Új elhelyezésünk HÁZI átadó ünnepségére 2018.
február 26-án került sor. Később támogatást kaptunk
bizonyos dekorációs feladatok megoldására is, ezzel
képi megjelenésünk tartalmasabban mutatja be működésünk egy-egy jelentősebb mozzanatát. Rendeztük a tagozatok minimális helyi igényeinek kielégítését, dokumentációk, informatikai eszközök tárolását.
A két rendezvényterem használatának éves terve
alapján a tagozatok helyigényét, rendezvényeit is
biztosítani tudtuk.
A hangosítás, a képi megjelenítés ugyan még
akadozik, időben leadott igényeket a HÁZ munkatársai segítségével biztosítani tudtuk.
A HÁZ-ban a terveknek megfelelő rendezvényeinket megtarthattuk.
Változatlanul az egyetlen nyugállományú szervezet vagyunk, akik február 21-én már a 20. Nyugállományúak Bálunkat tarthattuk meg. A bál fővédnöke Varga Tamás parlamenti államtitkár volt. A
HÁZ kiemelt figyelmét és figyelmességét bizonyította, hogy a megnyitót Aulechla József ezds. tartotta.
Méltatta a bálok jelentőségét, az összefogás, a bajtársi, a baráti családias légkör fenntartásának a fontosságát. Biztatást adott a folytatásra. A bál időpontjának egy napos csúszása gondot okozott a szervezőknek, picit kevesebben is voltunk, pedig a Kulturális Alosztály támogatásával biztosított művészek
igen színvonalas műsort adtak. Kovács Robi és két
énekes-színész kollégája fergeteges produkciót
nyújtott. A Budapesti Táncművészeti Stúdió diákjai
nyitótáncukkal csak fokozták a hangulatot. A Sétahajó bulizenekar teljesítménye feltette a koronát.
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17 szervezetet kértünk fel a bál támogatására. Az
az igazi fegyvernemi bázisalakulatok közül azonban
senki nem képviseltette magát, de más alakulati támogatást a kvíz játék díjaihoz kaptunk.
A NŐNAPOT március 8-án berkeinkben ünnepeltük, valahogy az elképzeléseink igazi célját nem tudtuk elérni. Különösen az egyedül élők, az unokák,
dédunokák tekintetében. Természetesen az ügyvezetés tagjai köszöntötték a HÁZ velünk együttműködő, segítő nődolgozóit is.
A Katonafestők kiállítását a 21. évforduló és a
Tavaszvárás jegyében április 09-től 22-ig rendeztük meg. 21 évvel ezelőtt a kiállítás két katonafestő
kezdeményezésére jött létre, ma a kiállítók létszáma
- hét tagozatból – állt össze.
A 170 éves a Magyar Honvéd folyami Hadihajózás tiszteletére a Hadihajós tagozattal, az MH 1.
Tűzszerész és Hadihajós Ezreddel, a TIT Hajózástörténeti és Modellező Hagyományőrző Egyesülettel
együttműködve 2018. május 15-én kiállítást nyitottunk a Café Galériában. A kiállítás anyagából 2018.
május 30-án dr. Benkő Tibor fővédnöksége mellett
„Generációk Közötti Interaktív Történelmi Vetélkedőt” tartottunk a Stefánia Palotában a Hadihajós tagozat kiváló előkészítő, szervező, csapatokat felkészítő, végrehajtó munkája eredményeként. A vetélkedő zsűrijének elnöki funkcióját dr. Kovács Vilmos
ezds. a HM HIM igazgatója látta el. A versengő csapatok összetétele érdekesen alakult,
Újpalota, Újpest, Csepel, Erdőbénye, BNYK-tól
(Híradó, Vegyivédelmi, Hátországi, Fegyverzetiközlekedési és F-I-II tagozatok). Tíz izgalmas forduló után a győztesek sorrendje Híradó, Fegyverzetiközlekedési, Műszaki tagozat volt.
Az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka beváltotta ígéretét, mert az első helyezett
Híradó tagozatot vendégül látta a hadikikötőben, sőt
a ZEUSZ hajóval kihajóztak a Dunára is. A példás
összefogás, újszerű megoldások igazi sikert biztosítottak.
A GÖRGEI Artúr születésének 200. évfordulója tiszteletére szervezett kiállítást 2018.05.22-30.
között tartottuk. A kiállítás 21 tablóján bemutattuk
Görgei életét, a szabadságharcban vívott csatáit, az
időszak történelmét, jelentős személyiségeket, a
korszak művészetét. Az anyag tervezésében, a kivitelezés irányításában Szabó Béla nyá. mk. alez., a
kivitelezésben Szabóné dr. Szalánczi Erika honv.
nyugdíjas, Altorjai Sándor nyá. ezds., Szetei Ferenc
nyá. ftzls. példaértékű munkát végeztek.
A kiállítás anyagából állítottuk össze a vetélkedő
kérdéseit. A vetélkedő csapatokat Szabó Béla, Szabóné dr. Szalánczi Erika készítette fel.
A vetélkedőt 2018. június 07-én a Stefánia Palota földszinti termében tartottuk. A vetélkedőre 9
csapat nevezett. Izgalmas és szoros versenyben a
következő sorrend alakult ki: Híradó, Vegyivédelmi,
Tüzér, Műszaki, Nőtagozat, Hátországi, Hadkiegészítő, Felderítő-II, Bolyai. A rendezvény rangját
emelte több tagozati elnök megjelenése, valamint a
versenyző csapatok felkészítő, drukkoló/szurkoló
tagjainak biztatása.
2019. január - február
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A vetélkedőt megtisztelte Csuka József alez., az
MH Görgei Artúr Vegyvédelmi Információs Központ
parancsnoka is. A nagy létszámú tagozatok, mint a
Repülő-légvédelem,
Elhelyezés,
Pénzügy,
Rákóczisták, Hadtáp viszont nem képviseltették magukat.
December 17-én megtartottuk Fenyőünnepi hagyományőrző kiemelt rendezvényünket, ahol elsődlegesen az unokáknak, dédunokáknak, az egyedül élő
özvegyeinknek próbáltunk vidám perceket szerezni.
A tagozatok és az ügyvezetés tevékenysége
Elöljáróban itt szeretnénk megemlékezni HARKAI
PÉTER nyá. ezds. a Budaőrsi tagozat elnöke, KISS
TIBOR nyá. vőrgy. (F-I), NEMES LÁSZLÓ nyá.
ezds., (Szü), dr. NÉMETH MIKLÓS nyá. ezds.
(Rep/lgv) tagjainkról, akik elhagytak bennünket. Ők
valamennyien a Magyar Honvédség Halottjaiként
kerültek búcsúztatásra. Életük, szakmai teljesítményük, közösségi munkájuk példa számunkra.
Tagszervezeteink jubileumi rendezvényeiket a
Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulós
rendezvénysorozat keretében tartották meg:
Jubileumi sorrendben 60 év után a Bélyeggyűjtő
(nov. 05.), 45 év után a Gödöllő (júni. 07), 40 év után
a Műszaki (márc.13.), Híradó (máj. 03.), Térképész
(szept. 12.), Tüzér (okt. 09.), Repülő-légvédelmi (ápr.
16.) tagozatok ünnepelték és méltatták az évforduló
jelentőségét, amelyeken Emléklapokat adtunk át néhány bázis alakulat vezetőjének képviseletében és jelenlétében.
Különleges jubileumot ünnepelt 20 év után az úgynevezett parancsnoki Törzsasztal (nov. 19.), valamint
a Rákóczista tagozat, akik szept. 22-én tartották iskolájuk megnyitásának 65. évfordulóját.
A 2014-es tisztújítás alkalmából választott 10 új tagozati elnök, majd egy 2018-as elhalálozás miatt a 11.
elnök is kiforrott munkavégzést mutattak, igazodtak a
változó jogi és a munkájukat segítő helyi szabályozások betartásához. A megerősített titkári és munkabizottság felelősi rendszer hatékonysága is javult, bár
sokszor a kapott információk késve, vagy egyáltalán
nem kerültek továbbadásra, emiatt sérült a hatékony,
érdemi munka. Az üléseken való megjelenés sem
mindig kielégítő.
A Klubtanácsi üléseket a terveknek megfelelően
03. 27-én, 05. 08-án, 09. 18-án, 11. 20-án tartottuk
meg. A tervezett napirendeken kívül a szervezetiszemélyi változásokból, a jogszabályok módosításáról, a HM /TKH/TKKF tájékoztatóiról, felhívásairól, a
HÁZ kéréseiről, más szervezetek általi meghívásokról,
a tagok foglalkoztatásának lehetőségeiről rendszeresen tájékoztattunk. Az előre nem tervezett feladatokra
nehezen mozdultunk, nem rendelkeztünk a kéréseknek megfelelő adatbázisokkal. Örömteli, hogy voltak
tagozati kezdeményezések, amelyek keretében hatékony együttműködések, kölcsönös tájékoztatások, kirándulások, múzeumlátogatások valósultak meg, javítva a közösségek kapcsolatait.
A Budapesti Obsitos szerkesztésében Szabó Béla
nyá. mk. alez – titkárunk – teljesíti a lapzárta határidőket, javult az újság tartalma – több írás jelenik meg
tagozataink életéről, munkájáról. Érzékelhető az olva21. évfolyam, 1. szám

sószerkesztő, Szabóné dr. Szalánczi Erika honv. ny.
figyelmes munkája is. Az újság a nyomdába adással
egyidőben a honlapunkra is felkerül, ennek köszönhető, hogy az írott példányokból szép számmal marad.
A korszerű adattárolás, nyomtatványok készítése,
tagkönyvek kitöltése, jelentések felterjesztése, az Obsitos szerkesztése számítógépes rendszerrel történik.
Lassan teljes lesz a feltöltés. A tagozatoknál lévő adatokat kellett ismételten pontosítani, kiegészíteni. Ezeket a munkafolyamatokat Szabó Béla nyá. mk. alez.,
titkárunk végezte.
Az ügyvezetés és a tagozatok együttműködésében
további javulást várunk, vagyis a magasabb szervekkel kötött együttműködési megállapodásokban rögzített feladatokat és HATÁRIDŐKET be kell tartani. Vonatkozik ez a megrendelésekre, helyfoglalásra, technikai eszközök igénylésére, kegyeleti minősítésekre,
elismerések felterjesztésére, rekreációra. Ellenkező
esetbeli visszamenős igazolások törvénytelenek.
Elismerések:
A következő elismeréseket kapták munkájukért a
tagjaink:
Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozat
1 fő
Aranykor Kitüntető Cím arany fokozat
2 fő
Aranykor Kitüntető Cím ezüst fokozat
3 fő
Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozat
8 fő
HM és HVK ajándéktárgy
3 fő
HM és HVK emlékplakett
1 fő
HM és HVK emléklap
2 fő
Felterjesztett, de elutasított
18 fő
Klub elismerések, festmény,
10 fő
és könyv
45 fő
Munkabizottságok tevékenysége:
Közművelődési munkabizottság
A munkabizottság 2018. évi munkáját az éves rendezvényprogram alapján szervezte és hajtotta végre.
A bizottsági üléseit havi rendszerességgel megtartotta, ahol tájékoztatta a tagozatok közművelődési felelőseit. Az üléseken a megjelenés 70%-os volt.
Sikeres központi kirándulásokat szervezett Vác,
Meszlény és Mezőkövesd településekre.
Múzeumlátogatások helyszínei voltak a Zászlómúzeum, Szentendrei Helytörténeti Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, Magyar Nemzeti Bank.
A tagozatok közművelődési felelősei sok tartalmas
rendezvényt szerveztek, különösen kiemelhető: a Híradó, a Gödöllő és a Rákóczisták munkája.
A munkabizottság tevékenységét hatékonyan segítette Tóth Haraszti Ágnes az MH BHD Kulturális és
Rekreációs Igazgatóság, közművelődési részlegvezető helyettese. Jelentős munkát végzett Pintye János
nyá. ezds. a munkabizottság elnöke, aki a kirándulások helyszíneit mindig végigjárta, hogy konkrét helyi
tapasztalatokkal segítse a résztvevőket, ebben lelkes
támogatót talált Tóth Gábor nyá. ezds. személyében.
Szociális-kegyeleti munkabizottság
Fotul József nyá. alez. a jobb tájékoztatás érdekében
folytatta tematikus felkészítési programjait. Ennek érdekében a szakterületeket felügyelő szervezetektől
előadókat hívott meg, tagozatokat kért fel kisebb beszámolók megtartására, tapasztalatok közhasznú
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hasznosíthatóságára. Kicsit megkéstek a Katonaözvegyek Országos Találkozójára való jelölésekben.
A hagyományoknak megfelelően májusban az MH
EK Honvédkórház 3. telephelyén tettek látogatást,
ahol szerény ajándékkal lepték meg a gondozási
körbe tartozó betegeinket, Szabó Tünde őrnagy az
MH K1.KIK érdekvédelmi részleg vezetőjével
együttműködve. Ez a kapcsolat mindenképpen pozitívnak értékelhető. Októberben az MH 1. Tűzszerész
és Hadihajós Ezred hadikikötő objektumában tartották bizottsági ülésüket.
A Honvédkórház által a nyugállományúaknak időszakosan tartott felvilágosító előadásokra a jövőben
több figyelmet kell fordítani, és a mozgósító munkát
is javítani szükséges.
A munkabizottsági üléseken való részvétel nagyon
hullámzó volt, pedig a gyakran változó információkat
csak itt tudják megkapni (például az MH RKKK tájékoztatásai, zökkenőmentes belépési igazolványok
igénylése, évvégi kedvezményes pihenés lehetőségei, kisebb közösségi igények kielégítése, KORK térítési díjak adatai, kegyeleti változások, az MH halottak
sírkőavatási rendezvényeinek segítése, stb.) Nincs
javulás a segélyezhetők, a különösen önhibájukon
kívül nehéz helyzetbe kerültek felkutatásában, anyagaik felterjesztésében. Ebben az évben egyetlen segélykérelmet tudtunk felterjeszteni.
Gazdálkodásunkról:
Bevételeinket a (tagdíjak 100%-ban a tagozatok
felhasználásában marad, a munka az ügyvezetésé),
a szinte megszűnt szponzori támogatások, a
HOKOSZ belső pályázatán elnyert összeg, illetve az
szja 1%-ában a NAV által biztosított/számított összeg
teszi ki.
2017-ben a NAV-tól kapott összeg 146.244 Ft.
volt, illetve kiegészítésként 1.942 Ft, azaz összesen
148.186 Ft.
2018-ban ez az összeg 174.696 Ft volt. Ez meghatározza a felhasználás során a támogatások mértékét, amelyek egyébként erősen korlátozottak.
Pénzügyekkel, számvitellel foglalkozó munkatársunk – Bartos Éva nyá. ftzls. a gyakran változó szabályozók birtokában, a nagyobb pénzforgalom, és a
bürokratikusnak mondható nyilvántartások vezetése
mellett – a Felügyelő Bizottság segítő ellenőrzései és
értékelései alapján is példás munkát végez.
A tagozatok pénzügyeseinek a követelményeknek
megfelelő felkészítésére azonban nagyobb figyelmet
kell fordítanunk.
Együttműködésünkről:
A HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló
Főosztály vezetőjével és a szervezeti rendjébe tartozó osztályok munkatársaival napi kapcsolatban állunk és minden protokoll rendezvényi meghívásuknak
próbálunk eleget is tenni.
Itt egy picikét a helyi képviseletet kellene jobban
megosztani közöttünk, amiben talán némi javulás érzékelhető.
A HVK Személyzeti Csoportfőnökség humánszolgálati osztálya vezetésével és munkatársival ha21. évfolyam, 1. szám

tékony, általuk segítő együttműködés valósul meg,
különösen elismerési és kegyeleti ügyekben.
A Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport 8 fős
képviseletének aktív tagjai vagyunk. A Munkacsoport
2017-ben június 06-án és november 14-én ülésezett.
A módosított hatáskör alapján a honvédelmi ügyekért
felelős államtitkár a működtető, a felügyelő a humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár 2018. október
30-ra hívta össze a munkacsoportot, ahol a négy társadalmi szervezet (HOSZ, HOKOSZ, BEOSZ,
HODOSZ) képviselői bemutatták szervezetüket, különösen az „IDŐSÜGY” fogalmába illeszthető munkájuk végzéséről. A működtetésükről szóló új jogszabályi tervezet évi kétszeri ülés összehívását tervezi.
Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár vezetésével – pk., pk.h., TÖF – személyes kapcsolatunk van. A Kulturális és Rekreációs
Igazgatóság munkatársaival igazán példamutató, hatékony
együttműködés
folyik,
így
például
2018.szeptember 23-án tevékenyen közreműködtünk
a középiskolásoknak tartott interaktív történelemórán.
Felkérésüknek megfelelően igyekszünk közreműködni a Honvéd Kulturális Központ 40 éves évfordulós megemlékezéseinek előkészítésében.
Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság – az 1. Katonai Igazgatási
Központ munkatársaival példamutató, kölcsönösen
egymást segítő munka folyik. Rendszeres meghívást
kapunk a beszámoló-feladatszabó értekezleteikre,
toborzó rendezvényeikre és az általuk megrendezésre kerülő nyugdíjas napra.
Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány Kuratóriumi negyedéves üléseire rendszeres meghívást kapunk.
A Budapest Helyőrség Szociális Alapítványával kuratóriumi tagként is érdekeltek vagyunk – dr.
Keszthelyi Gyula nyá. ddtbk. és Molnár Mihályné nyá.
r. alez. személyében - de valahogy nem jogszerű az
együttműködés. Jótékonysági – zenés, hajós – rendezvényeikre rendszeresen meghívásokat kapunk,
ahol pénzadományokat gyűjtenek. Megemlítendő,
hogy bizonyos tagozataink tagjai az évenkénti csomag-adományokból részesednek is.
A bázis/anya alakulatok felmérése után – követve a szervezeti és vezetőváltásokat, formálódnak a
kapcsolati lehetőségek és hajlandóságok. Természetesen példás kivételek is vannak, a nemzetbiztonságiak, térképészek, pénzügyesek, hadtáposok,
hadkiegészítök, sőt újabban a hadihajósok és a vegyészek révén.
A sajtóban való megjelenésünk, egyre tartalmasabbá vált mind szövegben, mind a közölt képek minőségében egyaránt, amely elsősorban köszönhető
Takács Viviennek a Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szerkesztő újságírójának.
Itt szeretném megemlíteni a Rákóczista tagozat
TIED VAGYOK HAZÁM címmel megjelenő havi folyóiratát, amely – formájában, tartalmában,
katonasulis kapcsolatában mindenképpen példaértékű. A folyóirat szerkesztői Hárai Tibor, dr. Radványi
Lajos, dr. Remes Péter.
2019. január - február
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2019. évi főbb feladatok:
- a civil tv. és más rendeletek módosításából
eredő feladatok,
- az új elhelyezés dekorációs feladatainak
befejezése,
- hagyományos rendezvények megtartása, az MH
megalakulásának 170. évfordulója programsorozatába illeszthető megemlékezések,
- a jubiláló tagszervezetek segítése – a 45 éves
lesz a Nőtagozat, a 40 éves a Kártya-, és az
Összfegyvernemi, 35 éves a Hadkiegészítő, a
Hadtáp , a Humán tagozat.
- a HKK 40. évfordulójának rendezvényein való
közreműködés,
- a honlap működtetésének rendszeressége, a
szükséges okmányok beemelése,
- a 2019. december 10-i Beszámoló és Tisztújító
Küldöttgyűlésének előkészítése,
a
fegyvernemi
napok,
alakulatnapok
megtartásának kezdeményezése, azokon való
megjelenésünk,
- a Klub szellemiségét jobbító javaslatok gyűjtése,
az
érdekvédelemben
együttműködő
szervezetekkel való kapcsolat javítása,
- a Klub 60. évfordulójára való felkészülés
folytatása,
- fiatalok bevonása, helyettesítések megoldása,
tisztújításokra való felkészülés.
Ügyvezetés

Lezárult a 2018-as év kulturális időszaka
A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja 30 tagozatának képviselőiből megalakult
Kulturális Bizottság 2018. november 26-án ünnepélyes keretek között befejezte az idei év kulturális
munkáját.
A Bizottság nagy
odafigyeléssel,
és
buzgalommal szervezte,
esetenként
irányította, vagy vezette a tagozatok részére ajánlott kirándulásokat, múzeumés tárlatlátogatásokat, és a helyi kiállításokat.
Évek óta hagyománnyá vált, hogy a
Klub szervezésében,
a tagozatok évfordulóikra, és történelmi
eseményekre vetélkedőt, valamint azzal összefüggő
kiállítást terveznek, készítenek. A vetélkedő elő, és
felkészítő munkáit magukra vállalva a tagozatok szinte versengenek egymással.
A 2018-as évben két komoly vetélkedő is megrendezésre került.
A Folyami Flottilla megalakulásának, valamint
Görgey Artúr életútjának, és az 1848-49 Szabadságharcban betöltött szerepének bemutatásával vetélkedtek a tagozatok 4 fős csapatai. Mindkét vetélkedőt, a Híradó tagozat nyerte meg.
21. évfolyam, 1. szám

Ezért a hagyományossá vált vetélkedők sorozatát
folytatva a Híradó tagozat rendezi meg a 2019. év
vetélkedőjét, Puskás Tivadar halálának 125. éves évfordulója alkalmából.
Követendő példának tartja, a Bizottság, a tagozatok közötti szorosabb együttműködést. Ennek szép
példája, hogy a Hátországvédelmi, a Híradó, és Közlekedési tagozatok kulturális megállapodást kötöttek
egymással, amelynek keretében, egymás kirándulásaira, múzeum látogatásaira, strandolásaira és más
közös programjaira látogatnak el.
A Kulturális Bizottság az évzáró
ülésén köszönetet
mondott Tóth Haraszti Ágnesnek, a
Stefánia
Palota
közművelődési
munkatársának, a
magas színvonalú
segítségért.
Reméljük, hogy a
Bizottság munkája,
az elkövetkezendő
kulturális évben is
ugyanilyen sikeres
lesz, és ha a lehetőség engedi, a
szint további emelésére fog törekedni.
Jánka András
Közművelődési bizottsági tag
Híradó tagozat.

Felhívás az SZJA 1%-ának felajánlásáról
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az MH Budapesti Nyugállományúak Klubját. A rendelkező
nyilatkozaton a következőket kell feltüntetni:
A kedvezményezett adószáma: 19021241-1-42
A kedvezményezett neve:
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
2018-ban az adózók által felajánlott 1 %-ból a
számlánkra befolyt összeg 174 696 Ft volt,
amelyből a Fenyőünnep kiadásait fedeztük.
Támogatását köszönjük!
Ügyvezetés
2019. január - február
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A MH Budapesti Nyugállományúak Klub
Hadkiegészítő Tagozat évzáró közgyűléséről
Az MH BPNYK Hadkiegészítő Tagozat 2018
november 15-én a Honvéd Kulturális Központ 218
sz. rendezvénytermében tartotta az évet záró beszámoló közgyűlését.
Napirendje:
1, A tagozat vezetőségének beszámolója a
2018. évben végzett munkáról.
A 2019. évi munkaterv és a 2019. évi költségvetési terv ismertetése.
Vita – hozzászólás – válaszadás, szavazás.
2, A jelölő bizottság megválasztása.
3, Vacsora baráti beszélgetés.
A levezető elnök: Ladiszlajdesz László nyá. őrnagy megnyitja a rendezvényt. Megállapítja, hogy a
taggyűlés nem határozatképes, mert megjelent 25
fő, a tagság 40 %-a. Fél óra múlva nő a létszám 30
főre,de a szabályok értelmében a létszámtól függetlenül határozatképes a közgyűlés. Köszönti a megjelenteket, köztük Nagy Géza századost. Sajnálattal
állapítja meg, hogy az MH KIKNYP 1.KIK megbízott
parancsnoka Jóni Lászlóné őrnagy asszony központi elfoglaltsága miatt, a Fővárosi Hadkiegészítő volt
parancsnokai Zachár és Szombat ezredesek betegség és egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak megjelenni.
Rendhagyó módon előbb Nagy századosnak adja meg a szót, mert elfoglaltsága miatt hamarosan
távoznia kell. Rövid tájékoztatója során elmondja,
hogy Ő is csak néhány hónapja került a parancsnokságra. Átadja üdvözletét és jó kívánságait az új
MH KIKNY Parancsnok Szücs Imre ezredesnek és
helyetteseinek, az 1.KIK megbízott parancnokának
Jóni Lászlóné őrnagy asszonynak Rövid tájékoztatást ad a bekövetkezett és ismert személyi változásokról, igy arról, hogy a kegyeleti részlegvezető
Nagy Gyula őrnagy,az általunk ismert Bélavári Miklós százados is eltávozott. Jelenleg megbízott kegyeleti részlegvezető Ganzler Ferencné százados
és új vezetője van a létszámában is megnövekedett
Toborzó részlegnek is Bálint Milán őrnagy személyében. Ezt követően rövid ismertetést adott a segélyezés szabályiról és a kegyeleti munkáról. Tájékoztatójában ismertette a kifizethető kegyeleti költségeket, ami jelenleg Budapesten 338.188 Ft, vidéken
270.550 Ft. Ezt követően további jó tanácskozást kívánt.
Felkéri az első napirend előadóját Szentpéteri
Imre nyá. alezredest, hogy ismertesse a vezetőség
beszámolóját.
A beszámolóban kitért a tevékenységünk éves
célkitűzéseire és feladataira, a szervezeti életünk értékelésére. Sajnos az év során négy klubtársunktól
is búcsúznunk kellett. Nyugodjanak békében! Az év
során a tagozat 9 vezetőségi és klubnapot tartott. A
63 fő tagságból átlagosan 20-30 fő volt a megjelentek száma. A meghívott „külső” előadók – akik között
szerepelt Dr..Zölleiné - saját szakterületükről tartottak színvonalas előadást számunkra. Szó esett a
közművelődési munkáról, tagozati rendezvényekről,
21. évfolyam, 1. szám

a szociális és kegyeleti munkáról és a tagozat társ
szervekkel történő együttműködés tapasztalatairól.
Örömünkre szolgált, hogy ebben az évben tagjain közül két fő miniszteri szintű elismerésben részesült. 10 fő kerek évfordulós születésnapját ünnepeltük. Vezetőség ebben az évben nem adott elismerést, majd jövő évben. A pénzügyi gazdálkodási
szabályokat betartva nem léptük túl az anyagi kereteinket.
A beszámoló elhangzása után az elnök ismertette (írásban is kiadva) a 2019 évi munkaterv és a
2019 évi gazdálkodási terv legfontosabb pontjait. A
beszámoló végén az előadó megköszönte a tagozat
valamennyi tagjának az elmúlt évben végzett munkáját, az együttműködők segítők tevékenységét.
A tagság részéről kiegészítés két témában történt. Elhangzott, hogy az áprilisra tervezett Múzeumlátogatás a Hadtörténeti helyett a Vajda Hunyad
Várba a Mezőgazdasági Múzeumba legyen és a
junius 20-ra tervezett "Gulyásparti" a balaton mellet
Akarattyán a Honvéd Üdülőben tartsuk.Végleges
döntés nem született, esetleges módosításra jövő
évben majd visszatérünk. Javaslatként még elhangzott,hogy jövő évben a 35.évfordulón jó lenne valamilyen emléktárggyal köszönteni tagjainkat (fotó a
tagságról, esetleg emléktoll).
Munkánkkal a központi beszámoló alapján elégedett a vezetés. Szerintük is az MH KIKNYP 1.KIK
jól dolgozik, sok a munkájuk, de e mellett segítik a
tagozat üdültetési, szociális és kegyeleti tevékenységét, hozzájárulnak a kerek évfordulót ünneplők elismeréséhez, beteg tagjaink látogatásához. A jövő
évi munka- és gazdálkodási tervekhez egyéb észrevétel nem hangzott el.
A tagság egyhangúan megválasztotta a 3 fős jelölőbizottságot, aminek tagjai Kovács Györgyné Marika, Magyar József és Varga Pál nyá.alezredesek.
A felszólalás különös választ az elnöktől továbbiakban nem igényelt.
A levezető elnök szavazásra kérte fel a jelenlévő
tagságot. A tagok egyhangúlag elfogadták a vezetőség beszámolóját, a jövő évi munka- és gazdálkodási terveket. Ellenvélemény és tartózkodás nem
volt.
A vacsora megkezdése előtt elnökünk ismételten
megköszönte az egész évben végzett munkát, jó
erőt és egészséget, kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánt valamennyi résztvevőnek. A pohárköszöntő után finom vacsorával és
baráti beszélgetéssel ért véget a rendezvény.
Szentpéteri Imre nyá. alezredes
Hadkiegészítő Tagozat Elnök

Egy bölcs gondolat
Ahogy öregszem, úgy döbbenek egyre inkább rá,
hogy a kor nem bölcsességgel jár, hanem kopással.
Semmivel nem érzem magam okosabbnak, mint 30
éve. Legfeljebb annyi a különbség, hogy ma már
nem leplezem hazugságokkal a félelmeimet. És
hogy már csak azért nem vagyok meggondolatlan,
mert belefáradtam.
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Tisztújító közgyűlés
a Repülő és Légvédelmi tagozatnál
November 26-án a Honvéd Kulturális Központ
színháztermében tartotta tisztújító közgyűlését a
Repülő és Légvédelmi Tagozat. A program résztvevőit a levezető elnök tisztségre megválasztott
Hegyi Flórián nyá. mk. ezredes, a tagozat titkára
köszöntötte.

A vendégek között voltak: Gál István nyá. ezredes, a Magyar Veterán Repülők Szövetsége elnöke, Őrs Ágoston nyá. alezredes, a Magyar Veterán Repülők Szövetsége Kecskeméti Egyesületének elnöke, Papp János nyá. ezredes, a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületének
elnöke, dr. Kurucz István nyá. ezredes a Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományú Klubja
alelnöke, Takács Miklós, az AEROTECHNIKA
M&T Budapest Repüléstechnikai Szolgáltató Zrt.
elnök-vezérigazgatója, Tóth Sándor Gábor nyá.
ezredes, a Tiszta Égbolt bajtársi Egyesület elnöke, Nagy Géza százados, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka képviseletében.
Dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. dandártábornok,
a tagozat elnöke az elmúlt négy évet sok vetített
fényképpel, táblázattal, precíz adatokkal szemléltetve, elégedetten számolhatott be az elért eredményekről, a nagy érdeklődéssel kísért programokról.

az új belépők ellenére csökken a tagozathoz tartozók száma, az átlagéletkor viszont két évvel
megemelkedett. Ehhez mint érdekességet hozzáfűzte, a nők száma már eggyel több, mint a férfiaké... A beszámolók egyhangú elfogadása után a
vezetőség és a tagozat elnöke 33 tagot részesített
elismerésben.

A közgyűlés egyetértésével az újonnan alapított Életműdíjat Csomós Lajos nyá. vezérőrnagy
vehette át. Hat aktíven tevékenykedő személyt
pedig tiszteletbeli taggá választottak: Bártfai Ferencné nyá. alezredest, Büki Péter nyá. alezredest, Stumpfné Bekes Margit nyá. századost, Gulyás Józsefné honvédségi nyugdíjast, Kocsis Ilona
úrhölgyet, Pekári Izabella honvédségi nyugdíjast.
Jakab János nyá. ezredest és Bolyós Ferenc
nyá. alezredest Gál István nyá. ezredes, a Magyar
Veterán Repülők Szövetsége elnöke tárgyjutalomban részesítette.
Miután a vezetőség három tagja egészségi
okokból lemondott a közgyűlésnek új vezetőséget
kellett választani. Dr. Hautzinger Gyula nyá. ezredes, a jelölő bizottság elnöke ismertette a jelöltek
listáját. A titkos szavazás eredményeként egyhangúlag megválasztották elnökké dr. Keszthelyi
Gyula nyá. mk. dandártábornokot. Az új vezetőség tagjai: Bártfai Ferencné nyá. alezredes, Büki
Péter nyá. alezredes, Czigler Zsuzsanna nyá.
százados, Gávay Anna honv. ny. Hegyi Flórián
nyá. mk. ezredes, Kertész Antal nyá. alezredes,
Oláh Gránitz Katalin honv. ny. Pekári Izabella
honv. ny.
A jó légkörben lezajlott közgyűlés egy jó ízű vacsorával fejeződött be.
Büki Péter nyá. alezredes
Willner Károlyné nyá. ftzls.:

REPÜLŐK

Ugyanakkor azt is megemlítette: bár 357 fős tagságával ez a Klub legnagyobb létszámú tagozata,
21. évfolyam, 1. szám

Mind bátrak Ők a Repülők,
A mindenkor korán kelők,
Legyőzve kételyt, szorongást,
Büszke gépük magasra száll,
De hibázni nem szabad,
Mert ég és föld leszakad.
2019. január - február
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Barangolás „Matyóföld fővárosában”
A Közművelődési Bizottság szervezésében egy
nagyszerű kirándulást tettünk október 25-én a Matyók híres fővárosában, Mezőkövesden. Szokás szerint Pintye János nyá. ezredes úr, a Bizottság elnöke
néhány nappal előbb végigjárta a várost, hogy felkészülten előkészítse és a legjobb programlehetőségeket kiválasztva vezesse a kirándulás résztvevőit!
Őszintén sajnálom, hogy mindössze hatan voltunk,
pedig az időjárás is kedvezett a Borsod-AbaújZemplén Megye egyik gyöngyszemének tekinthető
városban tett élménydús látogatáshoz.
A reggeli IC-vel megérkezve és besétálva a városba mindenekelőtt a település történetével ismerkedtünk. Mezőkövesd már a népvándorlás idején –
főleg avarok által – lakott volt. Az első magyar település a honfoglalás korában jött létre, de a tatárjárás
elpusztította, és csak a 14-15. század során éledt újra. 1464-ben Mátyás királytól pecsétet, majd különböző kiváltságokat kapott. A város és a környező falvak népének, a matyó népcsoportnak a neve is Mátyás nevéből származik (az elnevezés a 18. században alakult ki; az északabbi területek protestáns lakossága által alkalmazott, a terület katolikus népességére utaló, megkülönböztetett név volt). A város
1544-től a török hódoltság alatt állt, majd az egri ostrom idején ismét elpusztult, s hosszú évekre szinte
lakatlan maradt. Csak a török uralom vége után kezdett ismét lábra állni. 1784-ben megváltotta magát
hűbérurától, a magyar koronától. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején a város határában
és környékén jelentős csaták dúltak a császári seregekkel. A 19. század 50-es és 60-as években indult
újra virágzásnak. A fejlődés egyik fő mozgatórugója a
vasútvonal kiépülése volt. A lakosság számát tekintve az 1941-es népszámlálás szerint érte el rekordját,
csaknem 21 000 fős létszámával. Jelenleg 16-17 000
főre tehető a lakosság lélekszáma.
1939-ben olajkutató talajfúrás alkalmával 800 méter mélyből tört elő a 72 fokos, kénes tartalmú gyógyvízforrás Zsóry Lajos országgyűlési képviselő családi
birtokán. A gyógyvíz elősegíti a reumás betegségek,
a különböző kopások és ízületi gyulladások, sérülések és ortopédiai beavatkozások kezelését, de alkalmas nőgyógyászati panaszok enyhítésére is. Itt
épült meg a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő, a híres
Zsóry-fürdő.
Városi túránk első állomása a Mezőgazdasági
Gépmúzeum volt. A múzeumban a 19. és 20. század
mezőgazdasági gépeiből, egy óriási és látványos
gépparkot hoztak össze. Ezeket az egykori
masinákat, olyan egykori világhírű magyar gyárak
termékeiből, mint Weisz Manfréd, Ganz Művek, Láng
Gépgyár stb. gyűjtötték össze.
Ezt követően
a matyó népművészet és
kultúra fellegvárait látogattuk meg, mint
az egyik leghíresebb matyó
hímzőasszony
21. évfolyam, 1. szám

Kis Jankó Bori (18761954)
emlékházát,
továbbá a Matyó Múzeumot. Csodálatos
az a szemet gyönyörködtető
színes
és rendkívül gazdag
motívumokból
álló
textilkultúra,
tervezés, majd szövési,
hímzési kivitelezés, illetve bútorfestés, melyet a matyók az ősi
hagyományok ápolása és fejlesztése terén mai napig is őriznek és ápolnak. Ezt
nehéz így elmondani,
ezt közelről látni kell!
Külön élményt jelentett a Városi Galéria, ahol a híres matyó festőművész, Takács István (1903-1985) emlékkiállítását jártuk végig. Rendkívüli tehetségét mutató
festményei közé tartoznak, mind a természeti és világi témájú, mind
a bibliai jeleneteket ábrázoló
képei. Egyházi
rendelésre saját
kezével készítette templomok
falaira és menynyezetére
a
gyönyörű freskókat és díszítéseket. A freskóit megcsodálhattuk a Szent
Lászlótemplomban is.
Mezőkövesdi látogatásunkat egy remek ebéddel,
majd egy kellemes belvárosi sétával fejeztük be! Érdemes volt eljönni erre az élménydús kirándulásra!
Köszönjük Jánosnak!
Hárai Tibor
a Rákóczista Tagozat elnöke
Willner Károlyné nyá. ftzls.

KÖRTÁNC
A nap lenyugszik
A nap felkel
Az UNIVERZUM
Egyre menetel
Végtelen a perc
És az óra
Körtáncot jár
Időtlen idő óta.
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Látogatás a Petőfi irodalmi múzeumban
A Híradó tagozat szervezésében 2018. november
22-én látogatást tettünk a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Engedje meg az olvasó, hogy kitérjek a szervezésre, mely a közművelődés vezetése és a Híradó
tagozat vezetése között jött létre. Nagyra értékelem
azt a munkát, amelyet végeztek, mert így szélesebb
körben jöttek az érdeklődők. A látogatáson 4 tagozat
részvételével 26 fő vett részt.
A tárlat vezetését Kádár Anna múzeumi munkatárs látta el, nagy szakértelemmel. Az Arany János
kiállítás a költőről szólt, főként a költeményei tükrében. Életéről, családjáról is voltak fotók, de elsősorban a versei mondanivalóját emelte ki a kiállítás. Így
Ágnes asszonyt, akit Geszten talált meg a költő. Egy
csendes magányban elzárkózott beteg asszony láttán a költői fantázia keltette életre a híres verset.
Vagy a Walesi bárdok című költemény, amely egy legendára épült, de aktualitását Ferencz József látogatása adta. Érdekessége az utókor szempontjából,
hogy Montgomery polgármestere 2012-ben járt Magyarországon és akkor hallott a költőről és a versről.
Tisztelete jeléül Arany Jánost Montgomery díszpolgárai közé avatták.
A tárlat végén bábfigurák sorakoztak, amelyek
színházi játékát Arany versei ihlették. A legvégén viszont nagyon ötletesen „Nekem mit jelent Arany János” -- ma élő irodalomtörténészek, írók, költők, művészek mondták el véleményüket, egy kivetített molinón, hogy nekik mit jelent Arany János. Nekem Udvaros Dorottya gondolatai tetszettek legjobban, aki
családi környezetébe illesztette véleményét. Édesanyja, aki szintén színésznő volt, Arany balladákat
mesélt a 2-3 éves kislányának, mesék helyett. A kisgyerek értelmét a költő képzeletvilága egy életre elkötelezte őt, Arany János szeretetére.
Az egész tárlatvezetéssel együtt több volt, mint
egy irodalomóra. Engedjen meg az olvasó nekem
egy sajátos véleményt. A HM Idősügyi Tanácsa kiadott egy tanulmányt az év elején, azzal a céllal,
hogy egy idős embernek is kötelessége törődni
egészségével és értelme frissességével. A cikk írása
közben ezen jót mosolyogtam.
Férjem kérdezte min derülsz:
Mondtam: látom öregségünk „ragyogását”.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországvédelmi tagozat

Bölcs gondolatok
Amikor leesik a hó és fehér szelek fújnak, a magányos farkas elpusztul, de a falka életben marad. A civakodás ideje a nyár. Télen meg kell védenünk egymást, melegen kell tartanunk a másikat, egyesítenünk kell az erőinket.
George Martin
Úgy gondolom, a kor nem jár együtt a bölcsességgel,
mint ahogy az intelligencia sem az életkor függvénye.
Nicholas Sparks
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Willner Károlyné nyá. ftzls.:
AZ ÉLET DICSÉRETE
/avagy miért szeretek élni
Miért szeretek élni?...Mert
Jó nagyon, hogy ember lehetek
E földi csillagzaton, és amikor
Felkel a nap érezni, hogy vezet
Egy szent akarat.
Szeretem magamba szívni a
Friss tiszta levegőt,
Mely oxigénnel tölti meg
Az elfáradt tüdőt.
Szeretem az újszülötteket, akik
Tovább viszik majd az életet. a
Búzatáblát, melyben rejtőzik a mag,
Hogy kerüljön kenyér a terített asztalra,
Hogy legyen mindenkinek betevő falatja.
Szeretem a hegyeket, völgyeket,
Zöldellő fákat, kéklő vizeket,
Városokat, falvakat, hidakat, melyek
Összekötik a partokat.
Szeretem hallgatni a folyók zúgását,
Nézni a fellegek tovasuhanását,
És amikor leszáll az est,
Csendesen csodálni a csillagos eget.
Szeretem hallgatni a lombok
Suttogását, a madarak énekét, a
Lelket nemesítő dallamos zenét, és a
Költők szívhez szóló szép üzenetét.
Szeretem, ha virágillatot hoz felém a szél,
Télen a hófelhők csillogó pelyhét,
Mely, mint egy hófehér puha takaró,
Befed mindent, ami a földön látható,
De még a jégcseppet is szeretem,
Amint lassan lecsöpög az ereszen.
Szeretem a családokat, népeket.
A közel és távolban élőket, akik
Ajándékba kapták a földi életet
S majd egy végső nagy napon,
Tovább utaznak egy csillagvonaton.
Oh, az emberek, ha tudnák,
Hogyan is kellene élni...
Minden rosszat elvetélni,
Nem háborúzni, gyilkolni, ölni,
Minden szépet és jót megbecsülni,
Vigyázva magára és másra,
Boldogság szállna a világra.
CSÁBÍTÓ MAGASSÁG
Az ember magasba vágyik,
Repülni egyre feljebb,
De legmagasabbra akkor ér
Mikor a teste már a földbe tér.
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Willner Károlyné nyá. ftzls.:
ÜZENT A TAVASZ
Üzent a tavasz, hogy
Jönni fog.
Várjam Őt otthon,
A kertkapu mögött.
Hoz magával pázsitos
Fűmagot,
Ibolya s gyöngyvirág
Illatot.
Kéri, hogy pontos legyek,
Mert máshol is várják
Az emberek.
Felkapom gyorsan a
Legszebb ruhámat,
S tavaszt
várni megyek,
A kert kapujába.
TAVASZKÖSZÖNTŐ
Megérkezett végre,
A várva várt tavasz
A réten a bokrok
Rügyeket hajtanak
Szomjas lelkünk
Kortyolgassa már
A felkelő napnak
Fénylő sugarát.
A fák zöld lombot öltenek,
A virágok harmatcsepp-koktéllal
Vígan köszöntenek.
A katicabogár is készül már
Felvenni a nyári szép
Pöttyös ruhát.
Hosszú volt a tél.
De jó, hogy vége már.
Tavasztündér jöjj,
S varázsolj csodát.

Honvéd Kulturális Központ
programajánló
JANUÁR
10. csütörtök 17.00 – 18.30
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
A Honvéd Határőrség felállítása és
tevékenysége 1945 – 1950 között
Ea.: Dr. Fórizs Sándor nyá.r.ddtbk.
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
21. évfolyam, 1. szám

PROGRAMOK
16. szerda 17.00 – 19.00
KÉP – ZENE – VERS
A kultúra ünnepe a Stefánia Palota
Honvéd Kulturális Központban
Helyszín: Pódium Bár
A belépés díjtalan!
18. péntek – január 31.
Alkotótáborok 2018
Válogatott kiállítás a XXVII. Katonai
Képzőművészeti Alkotótábor és a
IV. Vajai Honvéd Művésztelep alkotásaiból
Helyszín: Stefánia Galéria
A belépés díjtalan!
18. péntek 18.00 – 22.00
Zenés táncos vacsoraest a
Nautilussal
Asztalfoglalás és jegyigénylés jegypénztárunkban!
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
21. hétfő 14.00 – 16.00
Csendül a nóta
„What a wonderful SONG”
kulisszatitkok és OSCAR
balladák
Ea.:Berkes Gabriella ének és
Kutik Rezső gitár
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1000 Ft.
28. hétfő 17.00 – 19.00
Stefánia Irodalmi Kör
Lelkek a pányván
„Megemelem kalapom mélyen,
ott röpül szánom az éjben”
Ady Endre legszebb versei
Helyszín: Stefánia Palota
Zrínyi Miklós terem
Belépő: 500 Ft.

FEBRUÁR
8. péntek 18.00 – 22.00
Farsangi mulatság a Nautílus
Zenekarral
A jelmezben érkező vendégeink között nyereményeket osztunk szét.
Vacsora 18 órától, zene 19 órától
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
9. szombat 16–17.30 és 19-20.30
Millió Rózsaszál
S. Nagy István dalszerzőre,
EMeRTon díjas dalszövegíróra emlékezünk, aki 85. születésnapját
ünnepelné idén
Háziasszony: Csongrádi Kata.
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2800 Ft
Igényjogosultaknak: 2500 Ft.
10. vasárnap 11.00
Stefánia Családi Színház
Csingiling az erdőben
a Turay Ida Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: (később lesz megállapítva)
Igényjogosultaknak:
10. vasárnap 17.00
Tematikus zenés táncest
Farsangi mulatság a Coctail Zenekarral
Helyszín: Pódium Bár
Belépő: 1500 Ft (box fogl.1800 Ft)
Igényjogosultaknak:1200 Ft (1500)
11. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Zenés, mozgásos versjáték a
Szerelem Színei a magyar költészetben címmel
Helyszín: Pódium Bár
Belépő: 500 Ft.

29. kedd 19.00 – 22.00
Szellem a spájzban
Valahol a kisváros szélén üresen áll
egy ház. Látszólag legalább is…
A Turay Ida Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő:3000 Ft
Igényjogosultaknak:2500 Ft.

13. szerda 18.00
Stefánia Szalon
Vendég: Pogány Judit
Helyszín: Stefánia Palota
Zrínyi Miklós terem
Belépő: 1000 Ft

31. csütörtök 19.30 – 22.00
Intermezzo koncert
Jazzklub a Stefánián
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

14. csütörtök 17.00
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
Forgács Balázs: A nagyvárosokban
folytatott irreguláris harc elmélete,
történetisége és tanulságai.
Helyszín: Pódium Bár
A belépés díjtalan!
2019. január -február

PROGRAMOK
14. csütörtök
Központi Zenekari Koncert
Helyszín: Színházterem
Belépő: (később lesz megállapítva)
Igényjogosultaknak
16. szombat 19.30
Farsangi Fantázia Bál
utazás az álmok és a képzelet világába
Helyszín: Stefánia Palota
Belépő: 15000 Ft
Igényjogosultaknak: 12000 Ft.
18. hétfő 17.30
Biztonságpol. előadássorozat
Témája egyeztetés alatt
Helyszín: Stefánia Palota
Gróf Eszterházy Mihály terem
A belépés díjtalan!
19. kedd 10.30
Gondtalan órák
du. zenél a Sétahajó Zenekar
Helyszín: Színházterem, Pódium
Bár
Belépő: 1000 Ft.
20. szerda 19.30
Jazz Klub (10. születésnap)
Helyszín: Pódium Bár
Belépő: 1500 Ft.
20. szerda 19.00
Felnőtt színházi előadás
John Kander – Fred Ebb:
Cabaret
a Turay Ida Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 3000 Ft
Igényjogosultaknak: 2500 Ft
22. péntek 18.00
Nautilus zenés vacsora est
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

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

Munkaidőben a HKK mindkét oldalán a parkolás díjköteles!
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Január
14. hétfő 10.30
HOKOSZ Elnökségi ülés
HKK 219. rendezvényterem

Programinformáció
Közművelődési részleg
Tel.: 06-1-433-9012;
HM tel.:26-157
csuka.zoltanne@hm.gov.hu
haraszti.agnes@mil.hu

23. szerda 10.00
A Budapesti Nyugállományúak
Klubja éves küldöttgyűlése
HKK 218. rendezvényterem

Rendezvényszervező részleg
Huczka Ágnes HM:26-201
Tel.: 06-1-433-9014
huczka.agnes@hm.gov.hu

24. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti bizottság
ülése
HKK 219. rendezvényterem

Regiment étterem
HM tel.: 26-428
Tel.: 06-1-883-6634
Mobil: 06-30-777-5293
regimentetterem@mil.hu

28. hétfő 10.00
Közművelődési bizottság ülése
HKK 219. rendezvényterem

Rekreációs alosztály
HM tel: 26-110
Tel.: 06-1-237-5554

Február
12. kedd 16.00 – 22.00
A Budapesti Nyugállományúak
21. bálja
Stefánia Palota földszinti termei
Zenél a Sétahajó Zenekar
Belépő: várhatóan 4 500 Ft.
Jegyek és asztalfoglalás az
ügyvezetésnél január 11-től
vásárolhatók.
19. kedd 10.00
Titkári értekezlet
HKK 219. rendezvényterem
20. szerda 10.00
Múzeumlátogatás
Hopp Ferenc Múzeum
25. hétfő 10.00
Közművelődési bizottság ülése
HKK 219. rendezvényterem
28. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti bizottság
ülése
HKK 219. rendezvényterem

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

Dr. Zölleiné Sziedl Tünde
(katonai kiképzési és oktatási
rendezvények)
HM tel.: 27-164
Tel.: 06-1-237-5524
Keczeliné Horváth Éva
(Erdőbénye)
HM tel.:27-175; 36-052
Tel.:06-1-237-5520
Medve Jelena
(Balatonakarattya,
Bdacsonylábdihegy)
HM tel.:26-111
Tel.: 06-1-237-5588
Barna Orsolya
(Buják, Bánk)
HM tel.: 26-115
Tel.: 06-1-433-9002
Szabó Adrienn
(Csopak, nemzetközi üdültetésCLIMS)
HM tel.: 36-205
Tel.: 06-1-237-5541
Jordán Krisztina
(nemzetközi üdültetés-CLIMS)
HM tel.: 27-435
Tel.: 06-1-883-6681
Müllerné Pál Judit Mónika
(Mályi, Mátraháza)
HM tel.: 26-120
Tel.: 06-1-433-9006
Könyvtár
HM tel.: 26-233
Tel.: 06-1-883-6635
mezei.andrea@hm.gov.hu
vagy stefaniakonyvtar@mil.hu
Portaszolgálat
Tel.:06-1-460-0796;HM:26-424
2018. január - február
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Humoros történetek:
Nincs titok semmi

TARKA OLDAL

Halad a munka
Egy újságíró megkérdezte Mark Twain-t, igaz-e, hogy
már hosszabb ideje dolgozik egy nagyobb lélegzetvételű színdarabon.
Twain így válaszolt:
– Igen, most egy négy felvonásos, három szünetes
darabon dolgozom, s a szünetekkel már kész is vagyok!

J. S. Bach rajongott az orgonákért. Amikor eljátszotta
legújabb műveit a hangszeren, hallgatósága mindig
álmélkodva figyelte a mester virtuóz technikáját.
Egyszer megkérdezték Bachtól, hogy-hogy ilyen csodálatosan játszik ezen a rendkívül bonyolult hangszeren.
– Miért lenne bonyolult ez a hangszer? – kérdezte A kényszer hatalma
vissza Bach – Itt csak azt kell tudni, hogy az ember
Victor Hugo a nagy francia író egyszer sürgős munka
mikor, melyik billentyűt nyomja le, különben szól ez
előtt állt. Mivel nem bízott eléggé abban, hogy végig
magától.
kitart feladata mellett, félig levágta a szakállát és félig
a haját, az ollót pedig kidobta az ablakon.
Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés…
Addig nem ment el otthonról, amíg ki nem nőtt a szakálla és a haja. S a munkával is elkészült.
Yehudi Menuhin hegedűművész nemcsak játékáról,
hanem roppant szorgalmáról is híres volt. Naponta
nyolc órán át gyakorolt, s ezt sohasem mulasztotta el. Isteni elme
Megkérdezték tőle, hogy miért gyakorol ennyit, hiszen
Az Isteni színjáték tengernyi szereplőjéből és fordulaa napi nyolc óra után, sokszor még rendkívül hosszú
tos eseményéből is kitűnik, hogy Dante emlékezőteés fárasztó koncerteket ad.
hetsége rendkívüli volt. Erről a csodálatos memóriáról
– Én mindig is nagyon precíz ember voltam – válaegy szerény, de frappáns történet is beszámol.
szolta a művész – ledolgozom a napi nyolc órámat a
Egyik ismerőse megállította Dantét, s megkérdezte tőtöbbi már csak szórakozás.
le:
– Mondja mester, ön szerint mi a legjobb étel?
Csak a szokásos
– A tojás – felelte a költő.
G. B. Shaw híres volt szarkasztikus megjegyzéseiről. Eltelt egy év, s Dante újra találkozott ismerősével. Az
illető megállt, s csak ennyit kérdezett:
Egy alkalommal régi hölgyismerőse panaszkodott az
– Mivel?
írónak:
– Tegnap a jósnőm azt tanácsolta, hogy este menjek – Sóval – felelte a költő, s komótosan folytatta útját.
el a kaszinóba, tegyem meg a születési évemet, és
nagy pénzt fogok nyerni. El is mentem, de egész este Kenyér helyett kővel
vesztettem.
Úgy látszik a tehetséget, a zseniket máshol sem beShaw tömören így válaszolt:
csülik meg. Amikor Robert Burns meghalt, nem sokkal
– Asszonyom, ezúttal nem kellett volna letagadni azt a temetése után márványemlékművet állítottak neki.
szokásos tíz évet.
A síremlék felavatása során a még élő édesanyja keserű könnyekre fakadt:
– Ó, Robbie! Te egy darab kenyeret kértél tőlük, s ők
Ez a lakás eladó
egy darab követ adtak neked!
A XIX. század végén a lengyel komponista és zongoraművész, Moritz Moszkowski Bécs utcáin sétálgatott Aki másnak vermet ás…
a Rimszkij-Korszakov-tanítvány Alekszandr Glazunov
A nagy színésznek egy darabban fel kellett olvasni
társaságában.
Ahogy a nagy bécsi muzsikus Franz Schubert hajdani egy levelet, ezért sosem tanulta meg a levél szövegét.
otthonához értek, megálltak, és elolvasták a ház falá- A fiatal, kezdő színész, aki a levélhozó inast játszotta,
úgy gondolta, megtréfálja híres kollégáját és a jelera erősített márvány emléktábla szövegét.
– Mit gondolsz, barátom – mélázott el Glazunov –, ha netben a megírt levél helyett egy üres papírt vitt be.
meghalok az én házamra is tesznek majd egy táblát? – Levele érkezett, nagyságos úr – nyújtotta át kaján
vigyorral az összehajtogatott lapot.
– Egész biztos! – vágta rá Moszkowski.
A nagy színész széthajtogatta az üres lapot és szem– És vajon mit írnak majd rá? – faggatta tovább
rebbenés nélkül ezt mondta:
Glazunov.
– Nincs nálam a szemüvegem. Fiam, felolvasná ne– Azt írják rá: Ez a lakás eladó!
kem?
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