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1844. szeptember 17-én született
Puskás Tivadar, a műsorszórás megalkotója
Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja kiállítást
és vetélkedőt szervez a Stefánia palotában
A Puskás nevet, az egész világon egy Purczeld Ferenc nevű sváb labdazsonglőr nyúlta le. (Kevéssé ismert, hogy jó helyre született, mert apja football- edző
volt.) Azt meg, hogy az 1937-ben Puskásra magyarosított nevű focista országos hírnevét egy másik Puskásnak, Tivadarnak köszönheti senki nem is sejtette.
Egy-egy válogatott meccs, sőt több hazai rangadó
idején az egész ország a rádió előtt itta Szepesi Gyuri
varázslatos szavait. Volt egy riporter, aki el tudta felejtetni a magyarral akár „a Don-kanyart, Isonzót és
Mohácsot” is, és volt egy eszköz, ami az Ő „trilláit”
szinte ingyen, az eseménnyel egyidőben mindenki
otthonába szállította.
Sajnos a mi
Tivadarunk
rossz csillagzat alatt és
rossz időpontban látta meg
a napvilágot
Pesten, esetleg Budán, de
szerintem
a
kettő között a
Dunán, hiszen
a keresztlevelében az olvasható, hogy
apja egy „gőzhajón hivatalnok”,
majd
négy év múlva „gőzhajón tisztviselő”. Nem báró, nem
gróf, nem tábornok, nem lelkész, nem zeneszerző,
még mérnök se. A számok is katasztrofálisak lesznek
50, 100, 150 év múltán. Született 1844-ben, 100 év
múlva éppen a világégés közepe volt. 1994-ben meg
ugye éppen szitokszó volt a média. Ugyanez az eset
történt 1893-as halálával és az azt egy hónappal
megelőző Telefonhírmondó elindításával. Nem volt
esélye arra, hogy valaki leírja róla, például így: „Hölgyeim és Uraim! 450 évet kellett várnunk. hogy megszülethessen a Gutenberg-galaxis gyermeke, akinek
élvezetéhez már nem kell megvárni, amíg leírják,
szedik és kinyomtatják! Nem kell lemenni esőben,
sárban az újságoshoz! Sőt olvasni sem kell megtanulni! A Telefonhímondóval egésznap házhoz jönnek
a hírek, a nóták és a színházi előadások hangja is.”
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Később, valamikor
1931-ben (akkor volt
50 éves az első budapesti telefonközpont) tartottak a Horváth Mihály téren
egy kis nyilvános cécót. Jól mutatott az
új, impozáns postai
épületen egy bronz
relief és a rádiózás is
az első igazi fellendülését élte. (A kis
ünnepséget
May
Mayus Tivadar a Magyar Film Iroda későbbi igazgatója szervezte, csak róla még ma sem
tudja senki, hogy anyja Puskás Tivadar 1881-ben Párizsban született lánya gr. Török Mária Margit volt.)
Tavaly, 2018 tavaszán volt két 125 éves évforduló.
Mindkettőt elvitte a parlamenti képviselő választás
„láza”. Az idén szeptember 17-én esedékes 175 éves
születési évforduló éppen az önkormányzati választás kampányának finisére esik, tehát kívülről semmi
jó nem várható. Nekünk kell megmutatni az országnak, a magyar kard, a magyar honvéd „megint szép
lesz, Méltó régi nagy híréhez;” A „fakard” a gyermekeink kezében manapság az okostelefont jelenti.
Nem eltiltani, hanem biztatni, tanítani kell őket a használatára. Mert az infokommunikációs, a kibernetikai
hadviselés már folyik. Ezt végre nem csak mi, hanem
már a honvédelmi miniszter úr is mondja. A MH Budapesti Nyugállományúak Klubja eddig rendezett vetélkedőt Rákócziról, a II. Világháborúról, a Reformkorról, Görgeiről, a Flottilláról, így a „Zrínyi 2026” indítása
kapcsán végre mi is hirdethetjük Puskás Tivadart az
első „okostelefon gyártót”, az első média gurut.
Mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy egy
okostelefon bonyolultabb, mint egy fakard, tehát egy
színvonalas Puskás175 vetélkedőhöz is több felkészülés szükségeltetik.
Epilógus: Magyar honban mindig is népszerűek a
„menő” autómobilok, amely ma elektromosat jelent. Itt
az ideje, hogy elterjesszük: „A világon először, 1883ban Puskás Tivadar száguldozott, 10 km/órás sebességgel a párizsi Boulevard de l'Opéra sugárúton, háromkerekű villanyautóján, amelyet Nikola Tesla munkatársa készített neki.”
Dr. Horváth László Ferenc
Híradó tagozat
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Ünnepi megemlékezés az OLP
megalakulásának 70. évfordulóján
Azoknak, akik egykor az Országos Légvédelmi
Parancsnokság állományában szolgáltak, dolgoztak,
a Schweidel utcai hatalmas épület életük elválaszthatatlan szimbólumát, emlékek sokaságát jelenti.
Bár több évtizede megváltozott az épület szerepe,
mások, más feladatokat oldanak meg a házban,
számunkra továbbra is az „OLP épülete” marad.
Ezért, akik részt vehettek az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és Légvédelmi Tagozat és
a Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület által június 13-án
az Országos Légvédelmi Parancsnokság megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, azoknak különösen nagy élményt jelentett,
hogy hosszú idő után ismét beléphettek ebbe az
épületbe. Nagyon jó érzés volt, találkozni számos
egykori elöljáróval, katonatárssal, honvédségi dolgozóval, akik fontos szerepet játszottak életpályánk
alakulásában. Szívesen emlékeztünk az együtt töltött időre és a közös szolgálatra. Sajnos több egykori bajtársunk csupán emlékeinkben lehetett velünk.
A Himnusz elhangzása után Tóth Sándor nyá. ezredes a TÉBE elnöke köszöntötte a jubileumi ünnepség vendégeit és a közel kétszáz meghívott
résztvevőt, akik érkezésükkor névre szóló Emléklapot vehettek át.
Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, az ünnepi
esemény fővédnöke képviseletében Szabó István
honvédelmi államtitkár megnyitó beszédében méltatta a katonák helytállását a haza védelmében. Hangsúlyozta: jó érzéssel tapasztalja, hogy a honvédség
egykori tagjai is ilyen fontosnak tartják a katonai hagyományok ápolását.

Korom Ferenc altábornagy a Magyar Honvédség parancsnoka levélben köszöntötte a 70. évforduló alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés résztvevőit, és egyben felidézte az OLP létrejötte óta eltelt
évtizedek főbb állomásait.
Kositzky Attila nyá. altábornagy, a légierő egykori
vezérkari főnöke vetített képekkel, táblázatokkal illusztrált megemlékező előadásában egy sor érdekes
információt adott közre a Magyar Királyi Honvéd Légierő 1933. évi megalakulásától kezdve az OLP történetének felvázolásán túl hazánk légvédelmével
kapcsolatos időszerű információkig.
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A jubileumi ünnepség díszvendégei között voltak:
Szűcs Lóránt dandártábornok, a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetője,
Pollák Frigyes ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat titkárság-vezetője, Braun László nyá. altábornagy, dr. Szabó József nyá. vezérőrnagy, Talla
István nyá. vezérőrnagy, Buczkó Imre nyá. vezérőrnagy, Farkas Bertalan nyá. dandártábornok, az első
magyar űrhajós.

A múlt legfontosabb történéseit, a honi légvédelem
fejlődésének jelentősebb állomásait felidéző, méltató
beszédeket követően sor került az elismerések átadására. A különböző személyek és szervezetek
összesen huszonkét emléktárgyat ajánlottak fel a
megemlékezés alkalmából.
A magyar légtér védelme és szuverenitásának
biztosítása érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül, az Országos
Légvédelmi Parancsnokság megalakulásának 70.
évfordulója alkalmából a Repülő és Légvédelmi Tagozat tagjai közül Hollósi Nándor nyá. altábornagy
és Bali József nyá. vezérőrnagy részére Magyarország honvédelmi minisztere emléktárgyat (Simonyi
pisztoly) adományozott, amelyeket Szabó István
honvédelmi államtitkár adott át.

A Magyar Honvédség parancsnoka által adományozott emléktárgyat (magyar repülős dísztőr) Kilián
Nándor dandártábornok, az MH Parancsnokság légierő haderőnemi szemlélő adta át Bakó István nyá.
vezérőrnagynak, Újfalusi Gyula nyá. vezérőrnagynak, Tétényi Emil nyá. vezérőrnagynak valamint
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Komáromi István nyá. vezérőrnagynak, aki betegsége
miatt nem lehetett jelen az ünnepségen.
Az MH Parancsnokság légierő haderőnemi szemlélője emlékplakettet adományozott Csomós Lajos nyá.
vezérőrnagynak, Gajdán Miklós nyá. ezredesnek, Paár Ferenc nyá. ezredesnek.

Dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. dandártábornok, az
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Repülő és
Légvédelmi Tagozat elnöke, a vezetőség nevében hat
nyugállományú tábornoknak, illetve ezredesnek adott
át jubileumi emléktárgyat, köztük tagunknak Kapcsándi István nyá. mk. ezredesnek.
Az egykori OLP épület nagy tanácstermében tartott
jubileumi programot a Budapest Helyőrség Zenekarának műsora zárta.

Az ünnepi eseményt követően a megjelent katonai
szervezetek, nyugállományú klubok, egyesületek és
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda önkormányzatának képviselői koszorúkat helyeztek el az épület főbejárata mellett az öt esztendeje elhelyezett gránit emléktáblánál.
Büki Péter nyá. alezredes
Repülő és Légvédelmi Tagozat

Negyvenéves a kártyatagozat
„A kártya már hat-hétszáz éve jelen van az emberek életében és már nem nagyon tudunk meglenni
nélküle”

A váci utcai Tiszti Kaszinó eladását követően a Kártyajátékok Klubja a Stefánia úti Honvéd Kulturális
Központ 1979. évi márciusi megnyitásával egyidejűleg
szerveződött újjá, azzal a céllal, hogy játéklehetőséget
biztosítson a kártyabarátoknak. Zártkörűen működő
klubunk igényesen berendezett kártyatermekben
(előbb a Színésztársalgóban, majd a II. emelet 217-es
teremben, végül a Pinceklubban), önálló elhelyezésben, a hét minden napján hat-nyolc asztalnál várta az
ulti- és römijátékot kedvelőket. A külső körülmények
számunkra kedvezőtlen változásai miatt jó néhány
évvel ezelőtt önállóságunk feladásába kényszerültünk
és az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Kártyatagozata lettünk. Azóta állandóan terem- és fűtésproblémával küszködünk, amely a játék, a tartalmas szórakozás és a kulturált kikapcsolódás örömét szinte folyamatosan lehetetleníti el.
Tagságunk a jubileumhoz közeledve két ultizó asztaltársaságra zsugorodott. Évi két alkalommal (húsvétkor és karácsonykor) rendezünk kártyaversenyt, és
heti két alkalommal tartunk játéknapot. A jubileumra
névre szóló emléklapokat készítünk, továbbá november hónapban jubileumi ultiverseny rendezésével emlékezünk, amelyre a nyugállományúak klubja valamennyi tagját hívjuk és várjuk.
Jelentkezni lehet Vincze Gyula nyá. alezredesnél a
0670 6046028 mobil-telefonszámon. Jelentkezési határidő 2019. október 1. Az ultihoz nehézségben kevés
más kártyajáték mérhető. Talán ennek is köszönhető,
hogy az igazán nagy kártyások soha nem mondják,
„tudok ultizni”, szerényen csak úgy fogalmaznak, „szeretek ultizni”. A játék szabályrendszere gyorsan elsajátítható, ahhoz viszont, hogy valaki vegye a
bátorságot, és leüljön néhány partira, nem árt, ha van
már mögötte néhány (száz) leosztás.
A klub ismertebb vezetői időrendi sorrendben Kiss
Gyula nyá. őrnagy, Mulasz Tamás nyá. r. hadnagy,
Domokos József nyá. alezredes, Forgács Ferenc nyá.
alezredes, Nagy Kálmán nyá. alezredes és Láposi Ferenc nyá. alezredes voltak. A tagozat életének jelenlegi irányítója Vincze Gyula nyá. alezredes.
Vincze Gyula nyá. alezredes
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Kertbarátok gyógygombáztak Bugacon
A Kertbarát tagozat egyik, gombákkal kapcsolatos
foglalkozásán egyszer csak valaki javasolta, hogy kirándulást kellene szervezni Fülöpjakabra, ahol a gyakorlatban is látni lehetne miként termesztik a gombákat,
kimondottan a gyógygombákat, közöttük a híres
ganodermát, magyarul a pecsétviaszgombát. Erről a
gombáról már mindenki hallott, ha máshol nem, valamelyik multilevel marketing előadáson, ahol felsőfokú
jelzők közepette sulykolják a gomba mindenre jó varázserejét és titkos kínai termesztési módját. Sokan fogyasztják is, és tapasztalják jótékony hatását. Ez igen,
de hol van Fülöpjakab? Kínában? Hát nem, rövidesen
kiderült, hogy valahol a Kiskunságban, 90 kilométerre
Budapesttől, Bugac mellett. Fülöpjakab 1989-ben alakult községgé a környéki tanyákból. Jelenleg 1100 lakosa van, és 40 család foglakozik biogazdálkodással.
Közülük leghíresebb Gyöngyösi Sándor, a Gombakirály, aki szívesen és ingyen mutatja be gombatenyésztő
farmját. Hát ide tényleg el kell menni! És ha már ott járunk, akkor nem szabad elmulasztani Bugacon a Csikósbemutatót, és élvezni a híres Karikás Csárda nyújtotta kulináris élvezeteket.
Az elhatározást tett követte, és május végén, a hónapra nem jellemző hideg, borús és szeles reggelen indult a kertbarátok busza 50 fővel Fülöpjakabra. Azért,
hogy az utazás vidámabban teljen és aggódó pillantások ne pásztázzák a borús eget, a busz belső tájékoztatási rendszerén rövid szösszenetek hangzottak el a
Kiskunság, Bács-Kiskun megye földrajzáról, flórájáról,
faunájáról, kultúrájáról, históriájáról. Arról, hogy kik is
azok a térségnek nevet adó kunok, és miként írtak történelmet IV.(Kun) László királyunk vezetésével 1278ban a cseh Ottokár király elleni morvamezei csatában,
ahol vitézségükkel a Habsburg családot 800 évre Európa vezető uralkodói dinasztiájává tették. Kiderültek továbbá olyan érdekességek is, hogy az M5-ös autópálya
közelében levő, most Dabashoz kapcsolt Gyón községen áthaladó régi 5-ös út betonján az 1930-as években
több autó- és motorkerékpár sebességi világrekordot állítottak fel. Közben a szemerkélő esőhöz pedig olyan
kommentár is kapcsolódott, hogy a Kiskunság hazánk
legszárazabb vidéke, és az előrejelzések szerint a globális felmelegedés ezt a környéket fogja legelőször sújtani, a táj elsivatagosodik! Ezért is kellene továbbépíteni
a Dabason félbehagyott Duna-Tisza csatornát.
De vissza a gombákhoz! Kicsit hamarabb érkeztünk
a nyolchektáros gyógygomba farmhoz. A telepen négy,
mintegy 60-80 méteres jól megépített fóliasátorban folyik a termesztés.
A Gombakirály is itt lakik egy elegáns családi házban. Így éjjel-nappal szeretett gombái között lehet,
amelyeket, nemcsak termeszt, hanem  mint tapasztaltuk  ügyesen menedzsel. Bennünket is nagy barátsággal, széles mosollyal fogadott, pedig még a reggelizésben zavartuk meg. Ő maga vezette az élvezetes és
tanulságos bemutatót is. Elmondta, hogy eredetileg is
tanyán nevelkedett, iskolái elvégzése és kanyargós
életút után 1990 óta foglakozik gombatermesztéssel.
Laskagombával kezdte, csiperkével folytatta, majd egy
jó barátja tanácsára állt át a gyógygombák termesztésére.
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Először irodalmazott, azaz tanult és kutatókkal vette
fel a kapcsolatot. 60 tő ganodermával kezdett el kísérletezni. Az volt a célja, hogy steril biokörülmények között,
általa összeállított táptalajon termesszen gombát. A
gyógygombák alapvetően fán élősködnek, de a mesterséges táptalajon, befőttes üvegekben is megélnek, sőt
jobb minőséget adnak. A ganodermán kívül még háromféle gyógygombát termeszt, úgymint a shiiatke,
gyapjas tintagomba és süngomba. Amit a termesztésről
és gyógyhatásról mondott vendéglátónk, arról még további oldalakat lehetne írni, de ezt most nem teszem,
mert a részletek alapvetően csak a kertbarátokat érdekelhetik. Mi ott voltunk, a gyógyhatásról pedig minden
megtalálható az interneten. Csak azt írom le, amit
Gyöngyösi Sándor többször hangsúlyozott: ezek a
gombák nem gyógyszerek, fogyasztásuk a betegségek
kialakulásának megelőzését, a legyengült szervezet regenerálódását szolgálják. A biokörülmények és a hazai
alapanyagokból összeállított táptalaj az ő újdonsága.
A bemutató séta után a feldolgozott termékek kóstolása és kedvezményes vásárlás következett, kinek mi
tetszett. Nekem az instant kávéra hasonlító kiszerelés
ízlett, vettünk belőle egy dobozzal. Kínáltak kemencében sütött gombás lángost (800 Ft/db), de nem kértünk,
no nem csak az ára miatt, hanem mert indultunk Bugacra, a Karikás
Csárdához,
ahol
az előre rendelésünk szerint vártak
bennünket korlátlan „szabadmerítéses”
bográcsgulyással, csikós kenyérszelettel
és
hozzá még savanyúsággal, bugaci
lángoló palacsintával, szódavízzel, kávéval és a Fülöpjakabon a Polyák pincészet palackozott boraival. Ez
utóbbiak olyan kitűnőek, mintha nem is „homokon” teremtek volna, és szintén „szabadon” tölthettük velük
poharainkat. Ebből is látható, hogy miért nem kértünk a
gombás lángosból, helyet hagyva az ebédnek. Ehhez
azért buszozni kellett vagy 15 km-t és közben nézegetni
a bugaci tájat, ami nem is olyan „pusztai” kinézetű, köszönhető a mezővédő erdősávoknak és a rendezett,
bodzás ültetvényeknek.
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A csárdához érkezéskor
népviseletbe öltözött lányok
fogadták a társaságot, a
buszról leszállókhoz odabújtak és egy fotós szorgalmasan dolgozott. (Egy „kompromittáló” fotó a tagozat elnökéről mellékelve.) Ezután
egy csoportkép elkészítése
következett.
Mindezeket
néhány óra múlva, a program végén, meg is lehetett
vásárolni, (700 Ft./db). Az
eléggé kellemetlen idő miatt
az ebédhez nem a csárda
teraszán terítettek, hanem a
belső teremben, ahol szintén népviseletbe öltözött pincérlányok szolgáltak fel széles mosollyal. Egyedül a főpincér volt férfiember, szintén népi, csikósgatyában, viszont elég morcos hangulatban. Ez nem lett volna baj,
de ő öntötte a lángoló palacsintára a rumot, amivel roppant mód fukarkodott. Ezáltal a palacsinták alig lángoltak, persze azért pillanatok alatt elfogyott az egész.

Az ebéd végeztével előállt számunkra három gumikerekű lovas fogat, ezzel vittek bennünket a mintegy 2 kilométerre levő Pásztormúzeumhoz. A kocsikázás vidám
hangulatát színezte, hogy az egyik kocsi defektet kapott,
és új kocsi indult a bajba jutott kertbarátok megmentésére. A Pásztormúzeum egy kör alakú, jurtaszerű építmény, amelyben a bugaci pásztorélet emlékeit és a Kiskunság élővilágát mutatják be. A múzeumból rövid séta
vezetett a mintegy 100 lónak helyet adó istállókig. Láthatóak voltak ezen kívül hagyományos magyar háziállatok,
mint a mangalica, szürkemarha, rackajuh.

A nézelődés után következett a Csikósbemutató szép
és okos lovak, erős legények szereplésével. A bemutató
kezdődött egy látványos bevonulással, a pusztaötös
bravúrjaival, majd fantáziadús ügyességi feladatok következtek: lófektetés, vágták, asztalhoz ültetés, erőpróbák, és eldugott tárgyak keresése.

Anti, a ménes kedvenc szamara is produkálta magát.
Ostorral anyósverés is volt, anyósnak egy bátor kertbarátnő jelentkezett, szerencsére épségben túlélte. Mindezeket állandó ostorpattogtatás és kurjongatás kísérte.

A levonulást az élménytől fellelkesült közönség nagy
tapsa kísérte. Mindezek után a kocsikkal tértünk vissza
a csárdához, ahol az említett kedves pincérlányok pálinkával és kenyérlángos falatkákkal kínálták a pusztai
vándorokat. Ezzel a kirándulás programja be is fejeződött és jólesett beülni a fűtött buszba, ami a Stefániához
repítette a társaságot.
Megjegyzés: A visszaút során azonnal megindult a kirándulás „értékelése”. Szinte egységes volt a vélemény,
hogy nagyon jól sikerült, és a rossz idő ellenére is kellemes volt. A figyelmes olvasó biztosan emlékszik még
arra, hogy szó volt bizonyos lángoló palacsintákról. Kívánom, hogy a következő kirándulásainkon is csak ilyen
„grandiózus” problémák forduljanak elő, akkor azokról is
jó emlékekkel, tanulságokkal fogunk hazatérni.
Kolossváry Miklós nyá. alezredes
Kertbarát tagozat
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Két éve rendszeresen élünk az Európai Unió
adta lehetőséggel
Nálunk, a Budapesti Nyugállományúak Klubja Híradó tagozatában, a 150 tagból, aki még mozogni tud,
szeret kirándulni. Ebben azonban két tényező is korlátozhatja. Egyik az unokák kora és száma. A másik a
nyugdíj szűkössége. Így aztán marad egy 20-25%-os
„k-mag” (kiránduló- vagy keménymag), akik átlagosan
havi egy, egynapos kirándulást és egy múzeumlátogatást vállalnak be. Természetesen mindez nem
egyenletesen oszlik el az évben. Hiszen a téli időjárás
70 év felett már keveseknek alkalmas országjárásra.
Nyáron viszont a nagy hőség miatt marad inkább
strand, aztán mivel nincs iskola, jönnek az unokák.
Mindebből adódik, a kirándulások csúcsideje májusra
és szeptemberre esik. Figyelembe véve, hogy édes
hazánkban sajnos véges számú egy nap alatt bejárható, kulturális érdeklődésre számot tartó hely van,
előbb-utóbb mindenki a határon túlra, kárpátmedencei testvéreink felé kacsingat.
Nézzük a tömegközlekedéssel (vonat, volán busz)
megközelíthető helyeket!
Az első és triviális célpont Észak-Komárom. Személyvonattal, amely óránkét indul a Déli-pályaudvarról
másfélóra vonatozás után csak át kell gyalogolni az
Erzsébet hídon és kb. egy kilométeres séta után már
is a történelmi városközpontban, a Nádor utca elején
a Duna Menti Múzeumnál vagyunk. Előtte Jókai Mór a
város szülöttjének bronzszobra, bent Feszty Árpád
1896-ban festett monumentális képe a „Bánhidaicsata”. Látványos az Európa Udvar, a magyar királyok
bronz szobraival és az egyes európai országok építési
stílusait szimbolizáló házakkal. A Tiszti Pavilon (jelenleg Selye János Egyetem) zárt udvara, benne csörgedező patakocskával és extra vagány szabadtéri színpadjával mind-mind végig csodálni való élményt nyújt.
Azonban Komárom város neve, minden magyarnak
Klapkát és az öreg várat jelenti. Előbbi erőt sugárzó,
egész alakos bronzszobra a Fő téren pompázik, melyek sarkáról már látszik az általa bevett és megvédett, több évszázad alatt felépített kihagyhatatlan
erőd. Célszerű előre bejelentkezni, hogy az 1 eurós
nyugdíjas jegyért biztosan szakavatott, lelkes vezetővel mehessünk végig, a minden képzeletünket felülmúló csodán.
Természetesen a leírtakon kívül is van látni való
Komáromban és az emberek is kedvesek, magyarul
beszélnek. A fagyi és a sör kiváló. A menü olcsó és
ízletes. Annak pedig, akinek a 2×1 km-es oda-vissza
út, meg a 2-3 km-es városi séta fárasztó lenne, annak
a Dél-komáromi vasútállomáson szinte minden vonat érkezéséhez csatlakozik egy autóbusz járat, mely
210 forintért átvisz akár egészen az Észak-komáromi
vasútállomásig. Ennél csak egy kényelmesebb közlekedési lehetőség van, a taxi. Mind a két vasútállomáson ott várakoznak és 4 személyért  számunkra
hihetetlen olcsón  összesen 1000 Ft-ért szállítanak
bármely irányba. Ha valahogy eljutottunk az Északkomáromi vasútállomáshoz, akkor megnyílik előttünk
a Felvidék. Egy 3×2 cm-es arcképet átadva, a magyar
személyi igazolványt és lakcímkártyát bemutatva, a
pénztárban percek alatt ingyenesen készítenek a
szlovák vasutakon ingyenes utazásra jogosító, QR
21. évfolyam, 4. szám

kódos kártyát. Tudni kell, hogy a kódos kártyának két
kategóriája van, külön a 62 év feletti és külön a 70 év
feletti uniós állampolgárok részére. Személyvonatokra
mindkettő ingyenes utazást biztosít. A kártyát beadva
a pénztárgép azonnal elkészít egy jegyet számunkra
a megcélzott településre. Jó tanácsként mondom célszerű egyből retúrt kérni!

Tavaly elsőnek Érsekújvárt céloztuk meg. Aranyos,
takaros kis város. Sok magyar emlékkel, dicső múlttal.
Érdemes megnézni, persze a várból már csak egy
bástya maradt meg. Célszerű a NET-en idegenvezetőt bérelni, mivel ők általában zárt helyekre is be tudják vinni a csoportot. Általában 50 euro egy 2 órányi
gyalogos városnézés árfolyama.)

Érsekújvárra vonatozva, az egyik állomáson ott díszelgett a magyar Ógyalla felirat. amire többünknek
összefutott a nyál a szájában és már virtuálisan zubogott is a torkunkon lefelé a hűs Aranyfácán sör.
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Ezzel, azonnal e híres városka lett a következő kirándulásunk célpontja. (Itt született Jókai Mór veje, a Komáromnál már emlegetett Feszty Árpád.)
Az idegenforgalmi irodát NET-en megkeresve
visszautasíthatatlan városi-csomag ajánlatot kaptunk 12 euro/fő áron. Ez lett aztán a 2018-as esztendő felejthetetlen kirándulása.
A csomagban szerepelt vezetett sörgyárlátogatás, a végén korlátlan kóstolóval 12 féle sörből.
Utána 3 fogásos ebéd következett a Steinerkastély éttermében majd Konkoly-Thege Miklós
csillagász, a zseniális-polihisztor meteorológus,
MTA-tag, zeneszerző, országgyűlési képviselő,
1871-ben üzembe helyezett csillagvizsgálóját működés közben mutatták be, miután levetítették kalandos életét. A csapatunk minden résztvevője
minden programpontra jeles virtuális osztályzatot
adott.

gyaroknak és az ’56-os Forradalom és szabadságharcnak. A szocialista városrendezés csak a
régi római katolikus és az evangélikus templomot
hagyta meg. Újonnan épült a református és a
Mindenszentek temploma. Az új városháza templomra is hajazó épületét Makovecz Imre tervezte.
A vasútállomástól bő 1 kilométerre északra van
a 12 700 ülőhelyével impozáns MOL Aréna stadion. A 2018-ra elkészült Mol Aréna építészetileg a
mi Groupama Arénánkra is hasonlít a mindig nyitva tartó ajándék (relikvia) boltjával együtt. Ez a
stadion is a legmagasabb UEFA 4. kategória besorolású, tehát bármilyen kupa és válogatott
meccs megtartására alkalmas. (Megjegyezhető,
hogy a ferencvárosi stadionnak csak a harmadába került.) Ha a „Matica Slovenska” tagja lennék,
akkor én is rettegnék az aréna pályáján, a küzdőtér fölé tornyosuló szektorokat látva.

Az idén is megvolt már az első út célpontja: Dunaszerdahely. Kiválasztásában sokat segített a
szlovák parlament rosszemlékű eljárása.
Emlékeztető: a DAC a Dunaszerdahelyi Atlétikai
Club, (alapítva: 1904) stadionban a szurkolók
minden mérkőzés előtt, felállva elénekelik a Magyar Himnuszt, amit a szlovák parlament felháborító szlovákellenes, nacionalista atrocitásnak minősítve, alkalmanként 2000 euro büntetést rótt ki
klubra.) Az azóta megsemmisített törvény annyira
felvillanyozott bennünket, hogy elhatároztuk ide
minél hamarabb ellátogatunk. A program megszervezésében nagy segítségünkre volt a városka
alpolgármestere. Ezúton is köszönjük Neki!
Dunaszerdahely aranyos, színmagyar lakosságú város félúton Komárom és Pozsony között.
Sajnos az óváros helyét a ’60-as, ’70-es évek óta
blokkházak tömege csúfítja. Az egyetlen meghagyott Sárga kastélyban helyezték el a Csallóközi
Múzeum takaros történeti és népművészeti gyűjteményét. Célszerű előre egyeztetni a 0,5 €/fős
idegenvezetést, az ingyenes nyugdíjas belépődíj
mellett. A városka különlegessége, hogy minden
magyar vonatkozású történeti eseménynek van
valamilyen épített és koszorúzható emlékhelye.
Így Szent István királyunknak, az 1848/49-es Forradalom és szabadságharcnak, az I.- II. világháború halottjainak, Trianonnak, a Holokausztnak, a
Roma Holokausztnak, a kitelepített felvidéki ma-

Ha a vasútállomástól szintén 1 kilométerre déli
irányba megyünk, akkor a pazar Termálparkhoz
érünk. Itt 4 fedett és 6 nyitott medence, 24-39 C
közötti hőmérséklettel várja a sportolni, a gyógyulni és a csak áztatni vágyókat. Erre most nem jutott idő, a következő alkalommal kipróbáljuk.
Az alpolgármester úr javaslatára a Dominiky étteremben az előre egyeztetett 4,5 eurós menüt ettük, amely még a legkekecebb ínyenceknek is ízlett. (Természetesen, nálam az Aranyfácán és a
Staropramen sör is kiváló minősítést kapott. Máig
nem tudtam eldönteni, hogy melyik volt zamatosabb. Kénytelen leszek visszamenni, a közeljövőben.)
Hazafelé már felmerült a kérdés, hogyan tovább a jövőben? Ha Dunaszerdahelyen nem
szálltunk volna le, akkor pontosan egy óra múlva
Pozsonyba érkezünk. Ha 6 óránál többet nem
szánunk a városra, akkor még emberi időben
visszaérünk Budapestre. Ezen a vonalon nem járnak gyorsvonatok, de Párkányon keresztül igen.
Szlovák vasutakon a gyorsvonati pótjegy 1 €,
amely konkrét vonatra váltható ennyiért.
Esztergomon keresztül ki kell jutni Párkányba,
ott megvenni a pótjegyes vonatjegyet és azzal felszállni Pozsony felé. Mindenkinek eredményes
menetrend nézegetést és kellemes határon átívelő utazást kívánok!
Dr. Horváth László Ferenc
Híradó tagozat
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Az Alföld gyöngyszeme:
Kecskemét, a „hírös város”
A Közművelődési Bizottság szervezésében 14 fős
csoporttal látogattunk Kecskemétre, a „hírös városba”
április 24-én. Kényelmes utazásunkat IC biztosította.
A ma kb. 110 000 lakosú város Bács-Kiskun Megye
székhelye, egyben a Duna-Tisza közének központja.
Gyönyörű szecessziós épületei adják a város jellegzetes képét. Kecskemét irodalmi, zenei hagyományai
sok szállal kötődnek a magyar kultúrához. 1791-ben
régi helyi családban látta meg a napvilágot Katona
József, a legjelentősebb magyar nemzeti dráma, az
1821-ben megjelent Bánk Bán szerzője. Szobrát a
vasútállomás előtti szoborparkban is tekintettük meg.
Nem mindenki tudja, hogy a kecskeméti vasútállomás egykori épületének I. emeletén született hazánk világhírű zeneszerzője és népzenekutatója, Kodály Zoltán, akinek az állomás falán látható emléktáblája előtt utunk kezdetén ugyancsak nagy tisztelettel álltunk meg néhány percre. Mindkét nagyságunk
hagyatékát a város méltón ápolja napjainkban is, így
kulturális intézményei megnevezésében, például (Katona József Színház, Katona József Múzeum, Kodály
Zoltán Zenepedagógiai Intézet, stb. Nem utolsó sorban meg kell említenünk azt is, hogy Petőfi Sándor
Kecskeméten tanult és színészkedett!
A szoborpark néhány más kiemelkedő személyiséget is ábrázoló alkotásainak megtekintése után a
Rákóczi úton elindultunk Kecskemét belvárosa felé.
A sétánynak inkább nevezhető út 45 méteres szélességével jelenleg Magyarország legszélesebb útja.
A sok szép ház közötti kellemes sétánk első belvárosi állomása a gyönyörű Cifrapalota volt.
Az 1902-3-ban épült szecessziós épületet Márkus
Géza tervezte. Külső megjelenését a színes majolikadíszek határozzák meg. Az első és a második
emelet zöldre festett ablak-sorai között a nemzetközi
szecessziós minták magyar népművészeti motívumokkal keverednek. Az épületkerámia kivitelezése a
pécsi Zsolnay-gyár kivételes művészi munkáját testesíti meg. A Cifrapalota legdíszesebb terme a Kereskedelmi Kaszinó egykori díszterme, a Pávás terem. A hajdani bálteremben leülve és egy kicsit megpihenve hosszú perceken át gyönyörködtünk a terem
különleges faldíszeiben és a Tiffany-üveg berakásos
sárgaréz csillárjaiban.
A Palota 1996 óta a Katona József Múzeum kiállításainak ad otthont. Állandó kiállításai a Képzőművészeti Gyűjtemény anyagát mutatják be, valamint az
Európa-szerte egyedülálló avarkori kincset, a Kunbábonyi aranyleletet.
A Palotából kilépve szebbnél szebb műemlékeket
lehet látni, szemben éppen a Tudomány és Technika
Háza, majd a Szabadság-téren át a Kossuth-térre érve az impozáns, Kossuth Lajost ábrázoló gyönyörű
szoborkompozícióját csodálhattuk meg, amelyet
1906-ban avattak fel. A szoborral szemben áll a
Lechner Ödön tervezte Városháza épülete, mellette a
kecskeméti katolikus Nagytemplom. Mindkettőt éppen renoválják.
A városban több helyen is láthatóak a Luther Márton reformációját idéző műemléki épületek, mint a
Református templommal szemben a Kálvin téren található Újkollégium.
21. évfolyam, 4. szám

A városháza különleges látványossága az erkélyén kialakított, 37 harang óránként 10 féle dallamot
szólaltat meg. 1983 óta minden egész órában felcsendülnek Kodály, Erkel és Beethoven műveiből
vett részletek. A téren és környékén sétálva kétszer
is hallhattuk a harangjátékot.
A városközpontból kellemes sétával jutottunk el a
Viktória Panzió kulturált, jó színvonalú éttermébe (jelenleg Nagydiófa Étterem), ahol az előre lefoglalt és
ízlésesen megterített asztalokkal vártak bennünket.
A finom és választékos ebéd után – csoportunk
többségének kérésére múzeumlátogatás helyett –
visszasétáltunk a belvárosba, és tovább gyönyörködtünk az egyes épületek, műemlékek rengetegében.
Egy kitűnő fagyizót is találtunk az Aranyhomok Szállodával szemben, s az egyre melegebb napsütésben
visszasétáltunk a park hűs fái közé, ahol remek baráti
beszélgetést folytattunk a fagylaltozás közben.
A Rákóczi úton még időben érkeztünk vissza a
vasútállomásra és IC-re szállva kitűnő hangulatban,
élményeinket felelevenítve és tréfálkozva tértünk
vissza Budapestre.
Hárai Tibor
a Rákóczista Tagozat elnöke

Tóalmási kirándulás
Május 29-én Tóalmásra szervezett kirándulást a
Budapesti Nyugállományúak Klubja Közművelődési
felelőse. A szervezésbe besegített a Nőtagozat kultúrosa Horváth Jánosné Marika, és a Hátországi tagozat kultúrosa Henzselyné Margit.
A távolsági busz a Gödöllői dombság falvain keresztül jutott el Tóalmásra. A község vezetői erősíteni
szeretnék a helyi hagyományokat, büszkék a község
nevére ezért a közelmúltban 500 almafát is ültettek,
Hagyományos a Sörfesztivál és almás sütemények
sütőversenye, ahol mindenféle almás sütemények
készítésével gazdagítják a falunapot.
Gyönyörű napsütéses időben érkeztünk Tóalmásra, pedig a meteorológia nagyon rossz, esős időt jósolt. A rossz időből semmi sem valósult meg, cipelhettük az esővédő ruházatunkat.
Mi az Andrássy kastély megtekintése miatt érkeztünk a virágos, szép Pest megyei településre. Nem is
gondoltuk, hogy ilyen nagy ez a település, mert mire
kiértünk a kastélyhoz mindenki rendesen elfáradt.
A kastélynak több tulajdonosa is volt. Az Andrássy
család vadászkastélynak tartotta, mert a környék
gazdag erdősége miatt. A 30 hektáros Bócz kertben
álló kastélyt Ybl Miklós tervei alapján Wahrmann Renáta alakíttatta át.
Bán Katalin vezetésével tekinthettük meg a kastély látogatható részeit Nagyon érdekelt bennünket
az 50 szobás, barokk stílusú kastély lépcsőháza,
amely a Párizsi Operaház lépcsőjének kicsinyített
mása. Valóban nagyon szép. A kastélynak saját víztornya van, amely ma is működik.
1989-től egy vallási jellegű szervezet bérli a kastélyt, és ott jártunkkor is egy angol csoport érkezett.
A kastély érdekessége még, hogy itt forgatták
1964-ben a Tizedes meg a többiek című film külső
felvételeit, valamint több híres magyar film, Tvsorozat részleteit is (Különös házasság, Csárdáskirálynő stb.)
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Miután kigyönyörködtük magunkat, indultunk ebédelni a
falu központjában levő Grill étterembe. Az odajutásban
besegített, gépkocsijával - Horváthné Marika - sógornője. Több fordulót tett, mire minden lábfájós kirándulót az
étterembe szállított. Ebéd után mentünk tovább a falu
tájházába, helyesebben vittek minket, megint gépkocsival, most már Marika unokahúga is besegített.
A 2 éve működő Tájházat Lipták Tibor a Közösségi
Ház igazgatója mutatta be. A falu lakosai hordták ös-sze a berendezési tárgyakat. A mi korosztályunknak
ismerősek voltak a tárgyak, többen felkiáltottak nekem
is ilyen konyhám volt, vagy felismertük a használati tárgyakat. Marika „rokonságától” kóstolónak kaptunk finom
pálinkát a helyi szeszfőzdéből. A Tájházban van az a
zongora is kiállítva, amely a Csárdáskirálynő című filmben szerepelt.
Nagyon szép, tartalmas napot töltöttünk Tóalmáson.
Ha legközelebb megyünk, akkor a fürdő lesz a célpont,
hiszen a községnek nagyon jó gyógyvize van.
A településnek több amatőr alkotó művésze is van.
Most Pásztor János verséből idézek néhány sort:
Elmerengve állok szülőfalum földjén
Keletről indulok, hol a Jászság csücske határunkig ér
Tőlünk Nyugatra a Tápió vize csillan
Ez az a hely, ahol Én születtem.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországi tagozat

Rendhagyó klubdélután
A tagozat az idei március 21-ei klubdélutánra meghívta Fekete Zoltánt, a Gödöllői Városi Piac ügyvezető
igazgatóját (egyben kiváló nótaénekest), hogy mutassa
be a Városi Piac történetét, jelenét és tervezett jövőjét.
Fekete Zoltán az előadása elején megkérdezte: „Zenés előadás legyen vagy csak próza?” Egyszerre
mondtuk nevetve, hogy „zenés próza!”
Az első zenei betét Szécsi Pál: Kósza szél című dala
volt, amely egyike volt Szécsi olasz-adaptációinak. Az
előadó felhívta a figyelmünket arra, hogy az előadás
végére egy 10 kérdéses totó hozott, és a 4 nyertes egyegy Monarchia Rétesház csomagot fog kapni.
Ezután következett a próza, amelyben a piac múltját
ismerhettük meg. A régi gödöllőiek még emlékeznek,
hogy a piac eredetileg a Petőfi téren volt, ahol nem
standokon, hanem még szekérről értékesítették áruikat
a kofák. Később a városvezetés a volt Hamvay Kúria
udvarába helyezte át a piacot, és a 20. század végére
alakították ki a jelenlegi arculatát. Akkor helyezték el a
pihenő terén Asszonyi Tamás Pelikános kútját, amely
friss, iható vizet ad az arra járó szomjas embereknek.
Ez idő tájt épült meg a vásárcsarnok, amelynek tetőzetét az idén teljes felújították.
A piac jelene
Jelenleg 100 árusítóhely van a piacon, valamint egy 50
állású mélyparkoló. A Hamvay kúria épületében található a Monarchia Rétesház, az ABC soron pedig hentesbolt, baromfibolt, ajándékbolt várja a vevőket. Hamarosan pékség is nyílik egy kis kávézóval együtt. „Sok volt
már a szöveg, jöjjön egy kis zene!” – kiáltotta a hallgatóság. Most az Apostol együttes Okosabban kéne élni
számát énekeltük együtt az előadóval.

21. évfolyam 4. szám

A piac rendeltetése, jövőbeli fejlesztése
A piac több mint egy vásárlási hely. A piac közösségi
tér, ahol lehet egy kicsit megpihenni, meginni egy jó kávét, közben híreket cserélni, beszélgetni. Jelenleg a piacon minden árusítóhelynek van bérlője, de sajnos az
őstermelők száma stagnál. Csökken a száma azoknak,
akik természetesnek tartották a kerti munkákat, akiknek
a zöldség és gyümölcstermesztés a „vérükben” van,
akik még szüleiktől megkapták az ehhez való tudást.
Kevesebb az olyan vállalkozó fiatalok, aki bele mer
vágni egy ilyen vállalkozásba, inkább az a jellemző,
hogy növekszik azoknak a száma, akik már a zöldséget
csak pucolva ismerik.
A piac vezetőinek folyamatosan figyelni kell, hogy mire van szüksége a helyi lakosságnak. Nagyon érdekes
kezdeményezés az Önkormányzatok Vására, ahol a
közmunka program keretében foglalkoztatott munkavállalók által készített termékek kerültek vásárra. Idén már
második alkalommal rendezték meg a Kolbásztöltő versenyt, aminek érdekessége volt Bíró Szabolcs kerékpárokból készített pedálos kolbászkeverő és töltő gépei.
Ezután a Záray-Vámosi házaspár slágerét énekeltük
a „Köss egy sárga szalagot a tölgyfára” címűt.
Az önkormányzati épület átépítésével egy időben a
piacon a büfé és az abc közötti terület fölé tetőt fognak
húzni, valamint a piaccsarnok oldalában is lesznek faházak. Mivel jelenleg tárgyalás alatt áll az a kezdeményezés, hogy időszakonként legyen bolhapiac is, de
amíg nincs döntés, addig legyen itt egy kis zene mondtuk. Fekete Zoltántól Zalatnay Sarolta: Tölcsért csinálok
a kezemből című számát hallhattuk, és a refrént vele
énekeltük.
A mi piacunkon karácsonykor volt az első villámcsődület, amiről már hírt adtunk az Obsitosban is.
Ilyenkor valaki a tömegben, valahol a csarnok egy pontján elkezd énekelni, ehhez csatlakozik egy más valaki,
aztán egyre többen énekelnek, és egyszer csak együtt
énekelnek és táncra is perdülnek. Ilyen meglepetéscsődület még biztosan esz, de hogy mikor, az legyen
mindig meglepetés!
…Az összejövetel izgalmas pontja a piaci totó volt. A
10 kérdés elsőre könnyűnek tűnt, mégis olyan furfangosan voltak a kérdések, hogy végül csak Erzsi és Sanyi
tudták megnyerni a fődíjat. Ők minden kérdésre jól válaszoltak. Gratulálunk a nyerteseknek!
A totó kiértékelése közben Zámbó Jimmy: Ha majd
nem leszek, Seres Rezső: Szeressük egymást gyerekek, Kovács Kati: Mit remélsz és Halász Judit: Boldog
születésnapot című számait hallgattuk meg.
Elnökünk és Pataki Pál klubtagunk megköszönte
előadónknak a zenés prózai előadást, és kérték, hogyha ideje engedi, maradjon még velünk.
A klubdélutánon köszöntöttük a születés-és névnapjukat ünneplő tagjainkat, majd a finom italok és házi sütemények elfogyasztása után vendégünk újra kezébe
vette a mikrofon és énekelni kezdett. Mi táncra perdültünk, és roptuk, amíg az utánunk következő horgászklub tagjai ki nem ebrudaltak bennünket!
A tánctól felhevülten, jókedvűen indultunk hazafelé!
Mátrai Zsuzsa Gödöllői Tagozat
2019. szeptember – október
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A Gábor Áron Bélyeggyűjtő Tagozat
2019-ben is bélyegkiállítást rendez
„A bélyeg ablak a világra!” címmel,
amelyet a 2017-es eseményhez hasonlóan a HUNFILA 2019 Nemzetközi
Bélyegkiállítás keretében november
04-06 között tart a Stefánia Palotában.
A megnyitó 15 órakor lesz.
A rendezvény tiszteleti fővédnökei Dr.
Áder János köztársasági elnök és Dr.
Kövér László az Országgyűlés elnöke,
fővédnöke Dr. Benkő Tibor honvédelmi
miniszter. A kiállítást a MABÉOSZ
Szabályzata alapján III. rangúnak hirdetjük meg. A rendezvényen 13 ország
vesz részt. A kiállítás 600 keretoldalon
fogja bemutatni a bélyeggyűjtés szépségeit, a különlegességeket és a tudományos feldolgozás eredményeit.
Megemlékezünk az 1848/49-es forradalom és szabadságharc végnapjairól,
a „Nemzet Hőseiről”, akik életüket áldozták a magyar szabadságért.
A MABÉOSZ és a Gábor Áron Bélyeggyűjtő tagozat emlékívet és személyes
bélyeget jelentet meg.

PROGRAMOK
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft
11. szerda 18.00 – 30. hétfő 18.00
SEREGI 80
Seregi József szobrászművész
jubileumi kiállítása
Helyszín: Stefánia Galéria
Nyitva: vasárnap kivételével
naponta 13 – 18 óráig
A belépés díjtalan!
12. csütörtök 17.00 – 18.30
A NATO 70 éve – Magyarország 20
éve a Szövetségben
Ea.: Tömböl László nyá. vezérezredes
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
20. péntek 16.00 – október 4. péntek
KLASSZIKUS – MODERN
Emlékezés a Bauhausra
Képzőművészeti kiállítás
Megnyitja: Dr. Feledy Balázs
művészeti író
Helyszín: Caffé Galéria
A belépés díjtalan!
20. péntek 18.00 – 22.00
Zenés Táncos vacsoraest a
Nautilussal
Helyszín: Regiment étterem
Belépődíj: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft.

24. kedd 10.30 – 11.30
Gondtalan órák
Minden érdeklődőt szeretettel várunk Kávéházi délelőtt
Mándi Tibor tagozat elnök A Primera Art Műsor előadása
Helyszín: Színházterem
Belépődíj: 1200 Ft.
Honvéd Kulturális Központ
Délután a Pódium bárban:
programajánló
Sétahajó Zenekar

SZEPTEMBER
5. csütörtök 17.00 – 18.00
Lélek – öröm – játék
Vezeti: Tósoki Anikó előadóművész
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött

25. szerda 19.00 – 20.30
KÖZTÉR
Minden fejben dől el
Ea.: Prof. Dr. Bagdy Emőke
Helyszín: Színházterem
Belépődíj: 2000 Ft
Igényjogosultaknak: 1600 Ft.

8. vasárnap 17.00 – 22.00
Őszindító Party a Luxemburg Rádió
Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft/boxban 1800 Ft
Igényjogosultak. 1200 Ft/box1500 Ft.

26. csütörtök 19.00 – 21.00
Haverok, buli Bon Bon
Musical Bon Bon slágerekkel
Helyszín: Színházterem
Belépődíj: 4200 Ft
Igényjogosultaknak: 3200 Ft.

11. szerda 17.30 – 18.30
Stefánia Irodalmi Kör
Magyar dalszövegek versbe mondva
Fellépők: Ács Enikő, Gárdonyi Fanni

27. péntek 18.00 – 20.00
Idősek Világnapi Jótékonysági
koncert
Budapest Ragtime Band

21. évfolyam, 4. szám

A jegyek díjmentesen igényelhetők:
06/30/364-8032
Adományokat várunk!
29. vasárnap10.00 – 22.00
Afrika nap
Helyszín: Színházterem, Pódium bár,
Caffé Galéria, Gobelin terem, Intarzia
terem
Belépődíj: napközben ingyenes,
az esti koncert: 500 Ft.
OKTÓBER
3. csütörtök 17.00 – 18.30
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
A NATO bekapcsolódása a jugoszláv
válságsorozat kezelésébe – előzmények, körülmények, következmények
Ea.: Nagy László nyá. ezredes
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
7. hétfő 17.30 – 18.30
Stefánia Irodalmi Kör
Szép Ernő költészete
Helyszín: Pódium bár
Belépődíj: 500 Ft.
8. kedd 18.00 – 19.00
STEFÁNIA SZOBORPARK
IV. Őszi tárlat
Megnyitó: Stefánia Palota
báró Atzél Béla terem
A belépés díjtalan!
9. szerda 16.00 – 25. péntek 18.00
Seregszemle
A Honvéd Kulturális Egyesület képzőművészeti tagozatának országos csoportos képzőművészeti kiállítása
Helyszín: Stefánia Galéria
A belépés díjtalan!
13. vasárnap 17.00 – 22.00
Szüreti mulatság
a Coctail zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépődíj: 1500 Ft/boxban 1800 Ft
Igényjogosultaknak:1200Ft/1500 Ft
15. kedd 17.00 – 19.00
Rendkívüli Stefánia Szalon
A Honvéd Együttes 70 éves
Jubileumi könyvbemutató
„Honvéd Együttes – 70. Művészet és
történelem”
Helyszín: Stefánia Palota
báró Atzél Béla terem
A belépés díjtalan, de regisztrációhoz
kötött.
2019. szeptember - október

PROGRAMOK
17. csütörtök 18.30 - 21.00
Indulók a filmzene világából
MH Központi Zenekar
Helyszín: Színházterem
Belépőjegy: 1200 Ft, igényjogosultaknak 900 Ft.
18. péntek 18.00 – 22.00
Zenés táncos vacsoraest a
Nautilussal
Helyszín: Regiment étterem
Belépőjegy: 1500 Ft, igényjogosultaknak 1200 Ft.
21. hétfő 14.00 – 15.30
Csendül a nóta
A ’60-as évek ki mit tudja
Helyszín: Színházterem
Belépőjegy: 1000 Ft.
27. vasárnap 11.00 – 12.00
Halász Judit koncert
Helyszín: Színházterem
Belépőjegy: 2800 Ft, igényjogosultaknak 2500 Ft.
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10. kedd 10.00
Klubtanács ülés
Helyszín: HKK 218. terem
11. szerda 10.00
Múzeumlátogatás
Nagytétényi Kastélymúzeum
17. kedd 13.30
Vetélkedő a
nyugállományúaknak
Helyszín: Stefánia Palota
23. hétfő 10.00
Közművelődési Bizottség ülése
Helyszín: HKK 219. terem
25. szerda 8.40 – 18.00
Kirándulás
Bér – Lázár kastély
26. csütörtök 10.00
Szoc. és kegy. Bizottság ülése
Helyszín: HKK 219. terem
OKTÓBER

29. kedd 19.00 – 20.30
KÖZTÉR
Pilát Gábor: Tiszta érzelmek, zavaros kapcsolatok
Helyszín: Színházterem
Belépőjegy: 2000 Ft, igényjogosultaknak 1600 Ft.

Az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja
rendezvényei

9. szerda 10.00
Múzeumlátogatás
Kiscelli Múzeum
14. hétfő 10.30
HOKOSZ Elnökségi ülés
Helyszín: HKK 219. terem
15. kedd 10.00
Titkári értekezlet
Helyszín: HKK 219. terem

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

24. csütörtök 10.00
Szoc. és kegy. Bizottság ülése
Helyszín: HKK 219. terem

Munkaidőben a HKK mindkét
oldalán a parkolás díjköteles!

28. hétfő 10.00
Közművelődési Bizottség ülése
Helyszín: HKK 219. terem

SZEPTEMBER
5. csütörtök 10.00 – 17.00
Termék- és terménykiállítás
Helyszín: Caffé Galéria
A belépés ingyenes!
Megnyitó: 5-én 11.00
Színházterem
Megnyitja: András Károly, a Bp-i
Kertbarát Körök elnöke
9. hétfő – 16. hétfő
Puskás Tivadar Kiállítás
Helyszín: Caffé Galéria
A belépés díjtalan!
Megnyitó 9-én 13.30
Megnyitja: Soós Tamás nyá. alez.
a Híradó Tagozat elnöke
20. évfolyam, 4. szám

30. szerda
Kirándulás
Tata

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

Programinformáció
Közművelődési részleg
Tel.: 06-1-433-9012;
HM tel.:26-157
csuka.zoltanne@hm.gov.hu
haraszti.agnes@mil.hu
Rendezvényszervező részleg
Huczka Ágnes HM:26-201
Tel.: 06-1-433-9014
huczka.agnes@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
Keczeliné Horváth Éva
(Erdőbénye)
HM tel.:27-175; 36-052
Tel.:06-1-237-5520
Medve Jelena
(Balatonakarattya, Badacsonylábdihegy)
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
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Humoros történetek:
Szegénység, gazdagság
Egyszer egy jól kereső 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 fénynyel, 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.

TARKA OLDAL

Férfi – nő, férj – feleség
A feleség késő este, váratlanul jön haza egy üzleti útról. Csendesen nyitja ki a hálószoba ajtaját, mikor meglátja, hogy ágyon, a paplan alatt, nem kettő, hanem 4
láb van! Rohan a baseball ütőért, és elkezdi ütni a paplant, amilyen erősen csak tudja, majd kimegy a konyhába valamit inni!
Üveges szemekkel, darabos mozgással vonszolja át
magát a nappaliba, ott ül a férje, magazint olvas. Meglátva a feleségét, megszólal:
– Szia, drágám, a szüleid látogatóba jöttek, átengedtem
nekik a hálószobánkat!
D’ Albert, a nagy zeneszerző, kétszer házasodott. Felesé-gének is voltak gyerekei az első házasságából,
meg neki is. A második házasságából is születtek. Így
történhetett meg aztán, hogy egyszer a felesége kétségbeesve rohant hozzá:
– Kérlek, gyere gyorsan, teremts rendet. A te gyerekeid,
meg az én gyerekeim ütik a mi gyerekeinket!
Egyszer, egy hosszú beszélgetés után férjem vállára
hajtottam a fejemet, és felsóhajtottam.
– Tudod mit, meneküljünk el együtt valahová!
– Már megtettük, felelte –, és ez lett belőle.

Idős házaspár egy baráti párnál vacsorázott. Vacsora
után a feleségek kivonultak a konyhába. A két férj az
asztalnál beszélgetett. Egyik mondja a másiknak:
– Tegnap egy nagyon jó étteremben vacsoráztunk. MeKórházban:
– Miért szaladt el a műtét elől? – kérdezi a nővér a be- rem ajánlani nektek is.
– Mi a neve az étteremnek?
teget.
Az első férj sokáig gondolkodik, végül megkérdezi:
– Mert a műtősnőtől azt hallottam az operáció előtt:
–
Mi is a neve annak a virágnak, amit szeretteidnek
– „Mitől fél? Ez csak egy közönséges vakbélműtét.”
adsz
ajándékba? Tudod, az, ami piros és szúr.
– Na és?
–
A
rózsára
gondolsz?
– Nem nekem mondta, hanem a sebésznek.
– Igen, ez az! – kiált fel az ember, majd a konyha felé
fordul és kiordít:
Diéta a legjobb életforma!
– Rózsa, mi volt annak az étteremnek a neve, ahol tegAz alábbi négy világraszóló felismerés példátlan!
1. Ha a gyaloglás egészséges lenne, a postások örökké nap este vacsoráztunk?
élnének.
2. A bálna úszik egész nap, csak halat eszik, vizet iszik Női ruhaboltban
– Hol találok valami ajándékféleséget?
és mégis kövér.
– Kosztümök az első emeleten, kötöttáru balra... ponto3. A teknősbéka nem szalad, nem úszik, nem ugrál,
sabban mire gondolt?
nem siet sehova, és 450 évig él.
– A feleségemnek szeretnék venni valamit.
4. A nyuszi szalad, ugrál és vegetáriánus, él 5 évet.
– Ja, leértékelt áruk az üzlet végében.

Bikini
A férj forgatja a divatlapot, és rámered egy bikiniben
pompázó hölgy fotójára. Felesége odapillant, és epésen
megjegyzi:
– Ha ilyen volnék, ki sem lépnék a házból!
A férj epekedve felsóhajt:
– Ha ilyen volnál, én se....

Új mobiltelefon:
Tegnap este a párommal feküdtünk az ágyban és nézegettük a mobilját, amit a napokban vásárolt. Egészen
belemerültünk a különböző funkciók elemzésébe, majd
hirtelen egy automatikus emlékeztető jelent meg a képernyőjén: „Ne felejts el hazudni a péntek estéről!”

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