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BESZÁMOLÓ
2014. DECEMBER 15. – 2019. DECEMBER 10- ig
a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak
Klubja tevékenységéről
A Tisztújító és Beszámoló Küldöttgyűlésen 2014.
évben elfogadott Alapszabály, az évente terv szerint
megtartott Beszámoló Küldöttgyűlések meghatározták szervezetünk feladatait a ciklus időtartamában.
A megfogalmazott elvárásoknak megfelelően a
következő kiemelt feladatok megvalósítása volt a
szervezet célja:
̶ jogszabályi feltételek közti működésünk biztosítása. Az előírt belső szabályozási okmányok elkészítésének folytatása /számviteli politika kidolgozása, gazdálkodási szabályzat módosítása, munkaköri leírások, stb./
̶ hagyományos és kiemelt rendezvényeink megtartása /nyugállományúak bálja, nőnap, fenyőünnep, vetélkedők és ahhoz kapcsolódó kiállítások, egyéb kiállítások, katonafestők kiállítása,
hősök napi megemlékezés, ünnepi események,
koszorúzások/
̶ jubiláló tagszervezetek segítése, amely során a
Klub anyagi és szervezési segítséget nyújtott a
tagozatok számára.
̶ a Klub honlapjának folyamatos működtetése,
szükséges fejlesztések elvégzése, a működtetéshez szükséges okmányok felülvizsgálata és
kidolgozása,
̶ a 2019. decemberi Beszámoló és Tisztújító Küldöttgyűlés előkészítése,
̶ a Klub tevékenységét elősegítő, és az Alapokmányban kifejtett szellemiségét jobbító javaslatok gyűjtése, valamint feldolgozása,
̶ a nyugállományúak érdekvédelmében együttműködő szervezetekkel rendszeres kapcsolattartás és szükséges mértékű információcsere
megvalósítása,
̶ a Klub 60. évfordulójára való felkészülés folytatása,
̶ ügyvivői feladatot ellátó tisztségviselők helyettesítésének megoldása, a bizottságok működési
hatékonyságának növelése /az Alapszabályban
meghatározott bizottságok tevékenységének,
feladatainak újragondolása és lehetőleg fiatalabb tagok bevonása/,
̶ tisztújítás előkészítése, a felkért bizottságok tevékenységének támogatása.

2019. november - december
Ki kell emelni, hogy a 2011. évi CLXXXI tvr. /Civil
szervezetek nyilvántartásáról/, a 2013.évi V. tvr.
/Polgári törvénykönyv/ rendelkezései bevezetésre
kerültek.
Megtörtént az ügyfélkapu mellett a cégkapura
történő regisztráció is, amelyet a 451/2016/XII.19.
Korm. rendelet határozott meg a civil szervezetek
számára. Az egyéni vállalkozónak nem minősülő
gazdálkodó szervezet /BPNYK/ küldeményei a cégkapun keresztül jutnak el a NAV-hoz, illetve a NAV
hivatalos küldeményei cégkapun keresztül jutnak el
az adott szervezethez.
A civil szervezetekkel kapcsolatos változások folyamatos követése érdekében a Klub előfizet a Civil
Szervezetek Jogi Értesítőjére, amely lehetővé teszi
a változások figyelemmel kísérését, és a szükséges
változtatások bevezetését, valamint azok alkalmazását.
1. Klub szervezeti élete
A 2015-ben elfogadott Alapszabály meghatározza a Klub rendeltetését, célkitűzéseit és a megvalósítandó feladatokat. A Klub döntéshozó szerve a
Küldöttgyűlés, amely alapvetően meghatározza a
szervezet tevékenységét, amelynek megfelelően – a
küldöttgyűlések közti időszakban – a Klub döntéshozó szerve a Klubtanács.
A Klubtanács az éves tervek szerint 4-4 ülést tartott, ahol megtárgyalták a feladatok végrehajtásának
helyzetét és ezek alapján mindenkor meghozták a
szükséges döntést a folyamatos tevékenység biztosítása érdekében. A terven felüli felkérésekre, esetenként belépő feladatokra történő reagálás az ügyvezetés részéről időbeli és hatékony volt. A Klubtanács ez évben a tervezett időben négy ülést tartott
03.05, 05.08, 08.10, 11.12.
A Közművelődési munkabizottság a 2019. év folyamán – az éves rendezvényprogram alapján – a terveknek megfelelően, tíz ülést tartott.
A Szociális és kegyeleti munkabizottság a 2019. év
folyamán – az éves rendezvényprogram alapján – a
terveknek megfelelően, tíz ülést tartott.
A tagozatok az éves rendezvényprogram alapján
tíz ülést tartottak.
A BPNY Klub szervezésében az év folyamán három titkári értekezletet tartottunk, amely elősegítette
az ügyvezetés és a tagozatok közti jobb munkakapcsolat kialakítását.
Az ügyvezetés, a tagozatok és munkabizottságok
tevékenységét, a megvalósított tervek, és feladatok
értékelését, az elért eredményeket későbbiekben, a
megfelelő alpontok ismertetik.
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Tagszervezeteink létszámának alakulása az elmúlt időszakban:
̶ 300 fő felett: Repülő és Légvédelmi tagozat,
̶ 251 – 300 fő között: Felderítő I tagozat,
̶ 200 – 250 fő között: Felderítő II tagozat,
̶ 101 – 150 fő között: Elhelyezési tagozat, Hadtáp
tagozat, Híradó tagozat, Nőtagozat, Összfegyvernemi tagozat, Pénzügyi tagozat, Rákóczi tagozat,
̶ 51 – 100 fő között: Fegyverzeti tagozat, Gödöllői
tagozat, Hadkiegészítő tagozat, Hátországvédelmi tagozat, Személyügyi tagozat, Térképész
tagozat, Tüzér tagozat, Vegyivédelmi tagozat,
32. Őrezred tagozat, Hadihajós tagozat,
̶ 50 főig: Bélyegkör tagozat, Budaörsi tagozat,
Nemzetbiztonsági tagozat, Informatika tagozat,
Közlekedési tagozat, Műszaki tagozat, Kertbarát
tagozat, HKK Törzsasztal tagozat, Kártya klub.
Létszám alakulása a ciklus időtartama alatt
Nyilvántartott
létszám
alakulása

2015

2016

2017

2018

2019

Nyilvántartott
tag /évkezdet/

2845

2696

2711

2601

2493

Kilépett,
törölve

230

4

42

50

32

Elhalálozott

59

65

111

75

59

Új felvétel

140

84

43

17

41

Változás
összesen

-119

+15

-110

-108

-50

Nyilvántartott
tag /év vége/

2696

2711

2601

2493

2443

A Klub létszáma, nyilvántartott tagok száma
(2019. szeptember 30. adat): 2443 fő
A Klubtagság átlagéletkora: 76 év.
2. Ügyvezetés tevékenysége
A 2019. év során befejeződött a BPNY Klub számára kialakított helyiségek berendezése, és a dekorációk elkészítése is nagyrészt megvalósult. Az MH
BHD Kulturális és Rekreációs Igazgatóság meszszemenően támogatja és segíti a Klub tevékenységét, a feladatok megoldását.
Elfogadhatóan rendeztük a tagozatok minimális
helyigényét, az általuk használt eszközök és dokumentációk tárolását, a folyosón lévő beépített tárolókban. A termek kihangosítása már megfelelően
működik, a vetítés a leadott igények alapján a Ház
munkatársai segítségével biztosított.
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Az ügyvezetés – a két rendezvényterem – előzetes teremhasználati tervei alapján megfelelően biztosítja a bizottságok és a tagozatok számára a
szükséges helyiséget.
A terveinknek megfelelően megtartottuk rendezvényeinket /Klubtanács ülései, bizottsági ülések, értekezletek, rendezvények, kiállítások, vetélkedők és
ünnepségek/ a Ház támogatásával, és szükséges
mértékű segítségével.
A tervezett feladatokon kívül foglalkoztunk a
szervezetet érintő jogszabály-változásokkal, a személyi-szervezeti helyzet alakulásával. Feldolgoztuk
a HM /TKH/ TKKF tájékoztatóit, valamint a Ház tájékoztatóit, és kéréseit. Beemeltük terveinkbe más
szervezetek, és az együttműködő szervezetek felkéréséből eredő tevékenységeket. Eleget tettünk és
részt vettünk azok esetenkénti meghívói alapján különböző rendezvényeiken. Mindezekkel kapcsolatos
változásokról, esetleges feladatváltozásokról tájékoztattuk a tagszervezetek vezetőségét a kialakított
munkabizottságainkon keresztül.
A Klubunk az egyetlen olyan nyugdíjas szervezet, amely minden évben megtartja a Nyugállományúak Bálját, amelynek szervezése, lebonyolítása, a
színvonalas műsorok, az élő zene, a fiatalságot viszszaadó tánc, és a közösség öröme mindig nagy sikert arat. Az idén február 12-én tartottuk meg a 21.
Nyugállományúak Bálját, ahol a bál fővédnöke Erdélyi Lajos államtitkár volt. Ekkor még teljes aktivitásban tevékenykedett a Klub elnöke Nagy Gyula
nyá. ezredes, aki vállalta a megnyitó megtartását is.
Nagy Gyula nyá. ezredes köszöntőjében kiemelte a
bálok jelentőségét a baráti, a bajtársi összefogás és
családias légkör fenntartásának fontosságát. A Kulturális alosztály támogatásával meghívott művészek
ismételten – mint minden évben – igen színvonalas
műsort adtak. A Budapesti Táncművészeti Stúdió
diákjai nyitótáncukkal, a fiatalos lelkesedéssel bemutatott palotással szereztek élményeket.
Az ügyvezetés hét szervezetet kért fel a bál támogatására, akik közül az 1. Honvéd Tűzszerész és
Hadihajós ezred személyesen képviseltette magát,
de természetesen több bázisalakulati támogatás is
érkezett a KVIZ játék díjaihoz.
A Nőnapot – mint eddig is – március 8-án délelőtt ünnepeltük meg, ahol köszöntöttük a megjelent
hölgy tagjainkat és természetesen a Ház velünk
együttműködő, tevékenységünket segítő Nődolgozóit is. Azonban a továbbiakban is problémát jelent az
egyedül élő, idős nők köszöntése, akik különböző
okok miatt már nem tudnak részt venni az ünnepségen, és emiatt szükséges lenne átgondolni a lehetséges megoldásokat, annak érdekében, hogy hozzájuk is eljusson ajándékunk, és kifejezhessük számukra megbecsülésünket.
Minden év áprilisában rendezzük meg a Katonafestők kiállítását., amelyre idén április 29-e. és május 12-e között került sor. A megnyitót Szabó Béla
nyá. mk. alez. tartotta, aki kiemelte, hogy a legelső,
még csak két festő által elindított kiállítás ismét jelentős számú alkotót vonzott, akik nagy sikert arattak színvonalas alkotásaikkal a látogatóknak.
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A Bélyegkör minden évben – együttműködve a
Klubbal – szervezi meg kiállítását a Stefánia Galéria
termeiben. A Bélyegkör lelkes, hozzáértő gondozásában, a HUNFILA 2019-cel együttműködve, a Honvédelmi Miniszter fővédnökségével, 12 ország részvételével 2019. október 04–06 között tartott nagyszabású
bélyegkiállítást a Stefánia Palota termeiben.
Minden évben az adott év aktualitásának megfelelően a következő kiállításokat szerveztük a Café Galériában:
̶ 2015. A magyar katona a II. világháborúban,
̶ 2016. Rákóczi emlékezete,
̶ 2017. Reformkor és kiegyezés,
̶ 2018. Görgey Artúr 200. Görgei Artúr születésének 200. évfordulójának tiszteletére.
̶ 2019. Puskás Tivadar 175. Együttműködve a főszervező Híradó tagozattal Puskás Tivadar születésének 175. évfordulója tiszteletére.
Az évenként megrendezett vetélkedők mindig a
kiállítások témájához illeszkedtek. A kiállítások anyagaira alapozva a vetélkedőre jelentkező csapatok
számára felkészítő előadásokat szerveztünk, ahol a fő
téma kereteit mindig kiegészítettük az adott korra jellemző kulturális és művészeti ismeretekkel.
Sorrendben:
̶ 2015. A magyar katona a II. világháborúban,
̶ 2016. Rákóczi emlékezete,
̶ 2017. Reformkor és kiegyezés,
̶ 2018. Görgey Artúr 200. Görgei Artúr születésének 200. évfordulójának tiszteletére.
̶ 2019. Puskás Tivadar 175. Együttműködve a főszervező Híradó tagozattal Puskás Tivadar születésének 175. évfordulója tiszteletére.
A hagyományok szerint az idén szeptember 17-én
megszervezett Puskás 175 vetélkedőt a Ház jóvoltából ismét a Stefánia Palota báró Atzél Béla termében
rendezhettük meg. A vetélkedőre nyolc csapat nevezett, ahol hat fordulót követően került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. Első lett a Nőtagozat, második a Vegyivédelmi tagozat, a harmadik a Hátországi tagozat csapata. Gratulálunk!
A FENYŐNAPI hagyományőrző kiemelt rendezvényünket minden év decemberében a program által
meghatározott időben tartottuk és tartjuk meg, ahol
unokáinknak, dédunokáinknak és egyedül élő özvegyeinknek próbálunk vidám perceket szerezni.
Végül szükséges tájékoztatást adni a folyamatban
lévő változásokról. A 2019. 11. 12-én megtartott Klubtanácsülésen megtárgyalta és elfogadta a szükséges
mértékű működési és szabályozási változásokat.
Szükségessé válik a Gazdálkodási Szabályzat módosítása, és a munkaköri leírások ismételt kidolgozása a
változásoknak megfelelően.
3. A tagozatok és az ügyvezetés tevékenysége
Emlékezzünk meg azon volt munkatársainkról, tagjainkról, azokról a személyekről, akik az elmúlt öt évben elhagytak bennünket. Az öt év alatt elhunyt öszszesen 411 tagunk. /2015-ben 83 fő, 2016-ban 83 fő,
2017-ben 111 fő, 2018-ban 75 fő és 2019-ben 59 fő/.
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Az elhunytak közül 248 fő a Katonai Szolgálat Halottjaként, 15 fő a Magyar Honvédség Halottjaként került minősítésre, és elbúcsúztatásra. Életük, közösségi
munkájuk példa lehet számunkra.
Tagszervezeteink jubileumi rendezvényeiket saját
szervezésben, a Klub támogatásával tartották az alapítás évfordulói alkalmával, ahol Emléklapot adtunk át
a tagszervezetek rendezvényén, néhány bázisalakulat
vezetőjének vagy megbízottjának jelenlétében. Ezek
közül kell kiemelni, hogy a Rákóczi tagozat a Klub jelentős anyagi támogatása segítségével sikeresen valósította meg egy Rákóczi emléktúrát, amely igazán
jelentős esemény volt tagjai életében.
Az ügyvezetés és a tagszervezetek közösen és külön-külön terveztek és valósítottak meg kirándulásokat, valamint múzeumlátogatásokat, továbbá szerveztek tagjaik számára különböző – felkért külső előadók
által prezentált – tájékoztatókat, felvilágosító és ismeretterjesztő előadásokat. Sajnos az együttműködés,
az információ átadása hiányos a tagozat-tagozat, és
az ügyvezetés között, emiatt a lehetőségekhez képest
kevesebb tagunk vehetett részt a különböző rendezvényeken.
Mit kellene tenni annak érdekében, hogy minél
több tagunkat bevonjuk közös tevékenységünkbe?
Hogyan lehetne minél több embert aktivizálni?
A kérdések egyszerűek, a jó válasz igen nehéz!
Az ügyvezetés a megoldás érdekében inkább tevékenységi irányokat nevezne meg. Ezek a következők lehetnek:
Mindenekelőtt ki kell emelni, hogy a Klub életének,
hatékony működésének és integráló szerepének növelése érdekében szükség lenne az ügyvezetés tagjainak folyamatos segítő tevékenysége a tagozatok vezetőségével együttműködve, azok szervezeti életének, összetartó és megőrző szerepének fenntartása
érdekében. Ebbe a tevékenységbe beletartozhat a tagok baráti, munkatársi kapcsolatainak megerősítése,
a nyilvántartások és dokumentációk naprakészségének elősegítése. És mindezt csak önkéntesen, önzetlenül végzett, segítő szándékú tevékenységgel lehet
megvalósítani!
A megerősített titkári és munkabizottsági felelősi
rendszer működése tovább segíti az ügyvezetés és a
tagozatok közti hatékonyabb együttműködést, a megfogalmazott célok elérését. Ebben az új formációban
még nagyon sok kiaknázatlan lehetőség van, amelyeket közösen kell kibontani annak érdekében, hogy céljaink megvalósíthatóak legyenek.
Meg kell említeni, hogy az ügyvezetés és a tagozatok közti együttműködés problémásabb területe a befizetések, határidős jelentések, és különböző adatszolgáltatások időbeliségének betartása. Több tagozat nem tett időben eleget ez irányú kötelezettségének. Az is igaz, hogy az ügyvezetésnek is jobban kell
figyelnie, hogy ezek a problémák elkerülhetőek legyenek. A javítási törekvések nem jelentik azt, hogy ezzel
katonásdit erőltetnénk, nem az alá és fölé rendelési
viszonyt akarjuk egy civil szervezet működése során,
hanem mindenekelőtt egymás munkájának tiszteletben tartását, egymás megbecsülését tartjuk szem
előtt.
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Át kell tekinteni az együttműködési rendszert, a HM
és különböző honvédségi vezető szervekkel, alakulatokkal, más nyugdíjas, illetve civil szervezetekkel kialakított kapcsolatok kölcsönösen előnyös megvalósíthatósága érdekében.
Az ügyvezetés tevékenysége kapcsán ki kell emelni
Szabó Béla nyá. mk. alezredes – a Klub titkára – gondozásában megjelenő Budapesti Obsitos színvonalas
tartalmát, az olvasószerkesztő Szabóné dr. Szalánczi
Erika honv. nyugd. munkáját. Az újság szerkesztése teljesíti a lapzárta határidőit, egyre több írás jelenik meg
tagozataink életéről, és munkájáról. A nyomdába adással egy időben a Klub honlapján is olvasható a lap.
A megjelenő példányokból több-kevesebb megmarad. Talán szükséges lenne átgondolni elosztásával,
terjesztésével kapcsolatos tevékenységünket annak érdekében, hogy esetleg az újság iránt érdeklődő kívülálló szervezetek, személyek is hozzájussanak.
A pályázatokon elnyert támogatások célirányos felhasználásával sikerült beszerezni a működéshez szükséges számítástechnikai és irodatechnikai eszközöket
(számítógép, nagyteljesítményű nyomtató- és másolóberendezés, iratmegsemmisítő).
Az eszközpark fejlesztésével lehetővé vált a korszerű adatfeldolgozás, adattárolás, különböző nyomtatványok készítése, és a jelentések felterjesztése. A Klub
titkára Szabó Béla nyá. mk. alez. igen jelentős munkát
végez a szükséges adatbázisok létrehozásával kapcsolatos tevékenységek megszervezésével.
4. Elismerések
A Nyugdíjas Klub tagjai a következő elismeréseket
kapták munkájukért:
Elismerések alakulása a ciklus alatt
Kitüntetés megnevezése

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

-

-

-

2

2

-

1

1

3

7

-

1

3

9

12

1

2

6

3

3

2

1

7

4

4

3

1

4

9

11

8

5

1

-

1

1

2

Honvédelemért
Kitüntető Cím
Babérkoszorúval
Honvédelemért
Kitüntető Cím
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5. Munkabizottságok tevékenysége
Közművelődési Munkabizottság
A közművelődési munkabizottság a ciklus időszaka
alatt, évente 10-10 alkalommal, a tervek szerint tartotta
meg üléseit. Megtárgyalták az aktuális feladatok végrehajtásának helyzetét, a szükséges korrekciókat jól hajtották végre. A bizottság rendszeresen tájékoztatta a
tagozatok közművelődési felelőseit, esetenként segítette munkájukat.
A bizottság évente 5-5 kirándulást és 7-7 múzeumlátogatást szervezett a tagság érdeklődési körének megfelelő kiránduló helyekre, kiállításokra és múzeumlátogatásra. A résztvevők létszáma változó volt, voltak nagy
létszámú csoportok, és csekély részvétellel rendezett
kirándulások is.
A bizottság a ciklus időtartama alatt munkáját az
éves rendezvényprogramok alapján szervezte és hajtotta végre. A bizottsági üléseket havi rendszerességgel
végezte, ahol tájékoztatta a tagozatok közművelődési
felelőseit. Az üléseken a megjelenés 75%-os volt.
A tagozatok a közművelődési felelőseik szervezésében sok tartalmas rendezvényen /kirándulásokat, múzeumlátogatásokat, túrákat/ vettek részt. A tagozatok
egymás közötti tájékoztatása azonban nem minden
esetben történt meg, így a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználása nem kielégítő. Több tagunk vehetett
volna részt különböző tagszervezeti rendezvényen.
A munkabizottság tevékenységét mindig támogatta
Tóth Haraszti Ágnes az MH BHD Kulturális és Rekreációs Igazgatóság Közművelődési részlegvezető helyettese. A munkabizottság elnöke Pintye János nyá. ezredes alapos előkészítő munkát végzett; végigjárta a kirándulások helyszíneit, így konkrét információkkal segítette a résztvevőket. Az elnököt ebben a tevékenységében mindig támogatta Tóth Gábor nyá. ezredes is.
Szociális és kegyeleti munkabizottság
Fotul József nyá. alezredes folytatta tematikus felkészítési programját. Ennek érdekében a szakterületeket
felügyelő szervezetektől előadókat hívott meg, tagozatokat kért fel kisebb beszámolók megtartására, a tapasztalatok közhasznú hasznosítása érdekében..
A Munkabizottság tervezett üléseit 65%-os látogatottság mellett rendben megtartotta. A bizottság tagjai
közben jelentősen kicserélődtek, ezért elsődlegesen az
érvényben lévő törvényekre, rendeletekre, utasításokra
kellett a figyelmet felhívni.
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Több megemlékezést is tartottak a tagozatok aktív
részvételével elhunyt bajtársaink emlékére, ahol koszorúzással és néhány esetben sírkőavatással, illetve emléktábla avatással hajtottak fejet emlékük előtt.
A hagyományoknak megfelelően minden évben az
MH EK Honvédkórház 3. telephelyére szerveztek látogatást, ahol szerény ajándékkal lepték meg a gondozási
körbe tartozó ellátottakat, Szabó Tünde őrnagy., az MH
1. KIK érdekvédelmi részleg vezetőjével együttműködve.
A Honvédkórház által a nyugállományúaknak szervezett időszakos felvilágosító előadásokra több figyelmet
kell a jövőben fordítani, jobb mozgósítással elérni a
résztvevők nagyobb körét. Esetleg más külső előadók
meghívását is fontolóra kell venni.
A munkabizottsági üléseken való részvétel nagyon
hullámzó, pedig a gyakran változó és legtöbb információt ezeken az alkalmakon lehetne a legjobban megkapni.
/MH RKKK tájékoztatásai, zökkenőmentes belépési igazolványok igénylése, év végi kedvezményes pihenés lehetőségei, kis közösségi igények kielégítés, KORK térítési díjak, kegyeleti változások, MH halottak sírkő avatási rendezvényeinek segítése, stb./
Sajnos nem történt javulás a segélyezhetők felkutatásában, anyagaik felterjesztésében.
6. A Klub gazdálkodása
A Klub tagdíjainak bevétele teljes egészében a tagozatoknál marad. A bevételt a jelentősen lecsökkent
szponzori támogatások, a HOKOSZ belső pályázatán
elnyert összeg, az szja 1%-ában a NAV által biztosított/számított összeg adja. Ezek a tényezők határozzák
meg a Klub korlátozott támogatási lehetőségét.
Ezen a téren is megfontolandó, hogyan lenne lehetséges a szponzori támogatások növelése, a célirányos
külső pályázatokon való részvétel meg-valósítása.
A pénzügyekkel, a számvitellel foglalkozó pénztáros
munkatársunk – Bartos Lászlóné nyá. tzls. – a gyakran
változó szabályzók, a megnövekedett pénzforgalom, és
a növekvő számú nyilvántartások ellenére megbízható,
példás munkát végez, amelyet a Felügyelő bizottság ellenőrzései, és értékelései is alátámasztanak. A továbbiakban nagyobb figyelmet kell fordítani a tagozatok
pénzügyeseinek célirányos felkészítésére.
A gazdálkodás részletes adatait a BPNYK 2019. évi
pénzügyi beszámolója, valamint a BPNYK 2020. évi
gazdálkodási terve fogja tartalmazni.

kacsoportban négy társadalmi szervezet a HOSZ, HOKOSZ, BEOSZ és a HODOSZ képviselői vesznek részt.
Személyes és folyamatos kapcsolatot tartunk a vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár vezetésével, a Kulturális és Rekreációs Igazgatóság munkatársaival példamutató együttműködés valósul meg.
Példamutató, hatékony és egymást kölcsönösen segítő együttműködés valósult meg az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
munkatársaival is. Rendszeres meghívást kapunk a beszámoló- és feladatszabó értekezleteikre, rendezvényeikre és a megrendezésre kerülő nyugdíjas napra.
Budapest Helyőrség Szociális Alapítványának jótékonysági rendezvényeire rendszeresen meghívást kapunk, ahol pénzadományokat gyűjtenek.
A bázis/anya alakulatokkal a következő tagozatok
tartanak kapcsolatot:
̶ Repülő és légvédelmi tagozat,
̶ Nemzetbiztonsági tagozat,
̶ Térképész tagozat,
̶ Pénzügyi tagozat,
̶ Hadtáp tagozat,
̶ Hadkiegészítő tagozat,
̶ Felderítő – I/II tagozat,
̶ Hadihajós tagozat,
̶ Vegyivédelmi tagozat.
Természetesen keressük a felvételi lehetőségét más
bázis/anya alakulatokkal is.
Írott sajtó kapcsolatunk – köszönhetően Takács Viviennek a Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. szerkesztő újságírójának –
célirányosan hasznos és kielégítő.
Példaértékű a Rákóczista tagozat „Tied vagyok hazám” címmel megjelenő havi folyóirata, amely formájában és tartalmában kiemelkedő. Szerkesztői Hárai Tibor,
Dr. Radványi Lajos, és Dr. Remes Péter.

7. A Klub együttműködése

̶

̶

̶

̶

8. 2020. évi főbb feladatok

A BPNYK ügyvezetése napi kapcsolatban áll a HM
Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály vezetőjével és a szervezeti rendjébe tartozó osztályok erre
kijelölt munkatársaival. A Klub meghívást kap a különböző protokoll rendezvényekre, amelyeken a lehetőségek szerint részt veszünk.
Elismerési és kegyeleti ügyekben a HVK Személyzeti Csoportfőnökség hatékony segítséget nyújt a Klub
számára. Ez irányú együttműködés hatékonyságát mutatja a felmerülő problémák példás megoldása.
A HOKOSZ tagja a Honvédelmi Idősügyi Munkacsoportnak, amelyben aktívan veszünk részt. A mun-
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̶

̶

̶

̶

̶

a civil és más rendeletek módosításából eredő feladatok,
a beszámoló és tisztújító küldöttgyűlés határozatainak megvalósítása, és végrehajtása,
hagyományos és kiemelt rendezvények megtartása,
jubiláló tagszervezetek segítése – 35 éves lesz a
Felderítő II, 30 éves a Vegyivédelmi és 25 éves a
Hátországvédelmi tagozatok,
a Klub 60. évfordulójának előkészítő tevékenységek
megszervezése,
részvétel a fegyvernemi napok, alakulati napok
megünneplésében,
az érdekvédelemben együttműködő szervezetekkel
való kapcsolat javítása,
a Klub tevékenységét, célkitűzéseit elősegítő javaslatok gyűjtése, és feldolgozása,
az ügyvezetésben tevékenykedő személyek helyettesítésének megoldása, lehetőség szerint fiatalabb
nyugdíjasok bevonása a Klub és tagozatok működésének fenntartásában.
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Élményekben gazdag kirándulás Bérre
A Rákóczista Tagozat elnökének, Hárai Tibornak a
javaslatát elfogadva a Közművelődési bizottság
szeptember 26-án kirándulást szervezett Bérre, illetve
a község közelében levő Virágos Pusztára. Számomra és úgy gondolom, a különböző tagozatokból összejött 25 fős csoport minden tagja számára egy nagyon
szép és érdekes kirándulás résztvevői lehettünk.

Bér – a maga nagyjából 300 lakosával – a Nógrád
megyei Cserhát dimbes-dombos tájainak egyik legszebb fekvésű települése Szirák közelében. A dombok tetejének egyikén 7,5 hektáros birtokon, gyönyörű
parkban helyezkedik el az egykori vadászkastély,
amely először a sziráki Bozó família, majd Horthy Miklós igazságügyi miniszterének, Lázár Andornak birtoka volt 1943 és 1951 között.

A Sziráki kastély az államosítás után gyermeküdülő
lett.
A 7,5 hektáros birtokot Bér – jelenleg éppen ötödik
ciklusát töltő – polgármestere, Maczó László 1995-től
először bérelte, majd 2000-től tulajdonosává vált.
Maczó úr a vadászkastély bővítésével, és az egész
terület fejlesztésével rendkívüli, a magyar történelmi
hagyományőrzés zarándokhelyévé váló emlékhelyet
alakított ki, amely minden látogató figyelmét és elismerését elnyeri. Központja az Andezit Hotel, amelynek halljában kezdtük ismerkedésünket a tulajdonossal, mint profi idegenvezetővel, majd a hotel gyönyörű, magyaros berendezésű éttermében fogyasztottuk
21. évfolyam, 5. szám

el ebédünket gulyásleves, palacsinta és finom ágyas
pálinkák kóstolásának kíséretében.
A központi épület
1943-44-ben vette
fel klasszicista stílusú formáját Gerlóczy
Gedeon tervei alapján. Jelenleg kastélymúzeumként
működik, korhű bútorokkal és kellékekkel berendezve.
Nagy, – elsősorban magyar vonatkozású történelmi
témákat feldolgozó – magyar könyvgyűjtemény várja
a látogatókat, a betű szerelmeseit. A 10 000 kötetes
gyűjteményben Rákóczi, Kossuth, Széchenyi írásai
éppúgy megtalálhatók, mint Arany, Petőfi, Jókai,
Tompa és más ismert magyar költők verses kötetei.
A főépület emeleti múzeumában az egyik rész az
Aradi-vértanúk emlékfala, a másik Kossuth, Petőfi és
a szabadságharc emlékeit őrzi, a harmadik II. Rákóczi
Ferenc életútjára és az általa vezetett szabadságharcra emlékeztet.
Az
épület,
amely szállodai
részből és múzeumi helyiségből,
díszes,
magyaros étteremből,
valamint egy gyönyörű
házasságkötő teremből áll, szinte
teljes bútorzatában, berendezéseiben és minden
szegletében a magyarságtudatot reprezentálja. A helyiségek közti folyosókat a Himnusz-SzózatTízparancsolat-Házi áldás-Nemzeti dal-Székely himnusz-Árpádházi királyok és más magyar történelmi
motívumok díszítik.
A főépület közelében levő másik épület a Magyarok
Háza, melynek három helyiségében láthatók KossuthBatthyány-Széchenyi-Petőfi-Deák és Bem tábornok
korabeli képei és a rájuk emlékeztető ereklyék. A
nagy tanácskozóterem a „Magyar Gondolatok Terme”,
amelynek falain a magyar himnusz gyönyörű betűkkel
írt szövegei olvashatók.
Külön látványosság a „Szabad Európa Rádió” háza,
amelynek rádiómúzeumában több mint 2000, hazánkban működött rádiótípus található. A „Szabad Európa
Rádió” régi, jól ismert szignálja mellett egykori Rock’n
Roll számok is felhangzanak, amelyekre néhányan
táncra perdültek – fiatalságukra emlékezve.
A szállóvendégeknek lehetőségük van vallásuk
gyakorlására a helyi kápolnában. Egy Istenünk van
alapon itt mind az öt világvallásnak, minden felekezetnek megvan a bibliája, imakönyve, énekeskönyve.
A hatalmas park elkülönített füves részén festői
környezetben szabadon legelésző lovakat, pónikat,
szamarakat, pávákat, őshonos mangalica kocákat,
racka juhokat és birkákat, sőt egzotikus vidékekről
származó állatokat, például púpostevét is lehetett látni!
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Kertbarátok kiállítása

A környező táj tehát gyönyörű, a Cserhát nyúlványai
idáig érnek. Kirándulásként választható a túrázás is a
közeli, Európa hírű Andezit oszlopok képződményeihez. De lesétálhat valaki Bérre, és rácsodálkozhat a
századvégi parasztházakra, a műemlék evangélikus
templomra, bekukkanthat a falumúzeumba és leöblítheti torkát a történelmi pincesor valamelyik árnyas rejtekén is…
Külön látványosság a birtok domboldalán látható
ősmagyar jelkép, a Turul madár szobra, valamint a
dombról lefelé egymás mellett álló ember nagyságú
faszobrok (erdélyi szobrászok alkotásai), amelyek történelmünk kiemelkedő alakjait ábrázolják – Attila hun
fejedelem, Álmos vezér, Árpád és Géza nagyfejedelmek, majd Szent István és így tovább.
Végezetül szeretném az élményeimről szóló cikkemet a Magyarok Házában hangosan felolvasott József
Attila „Nem, nem soha…” című felejthetetlen versével
befejezni:
Szép kincses Kolozsvár, Mátyás büszkesége,
Nem lehet, nem, soha! Oláhország éke!
Nem teremhet Bánát a rácnak kenyeret!
Magyar szél fog fúni a Kárpátok felett!
Ha eljő az idő – a sírok nyílnak fel,
Ha eljő az idő – a magyar talpra kel,
Ha eljő az idő – erős lesz a karunk.
Várjatok, Testvérek, ott leszünk, nem adunk!
Majd nemes haraggal rohanunk előre,
Vérkeresztet festünk majd a határkőre
És mindent letiprunk! – Az lesz a viadal!!
Szembeszállunk mi a poklok kapuival!
Bömbölve rohanunk majd, mint a tengerár,
Egy csepp vérig küzdünk s áll a magyar határ
Teljes egészében, mint nem is oly régen
És csillagunk ismét tündöklik az égen.
A lobogónk lobog, villámlik a kardunk,
Fut a gaz előlünk – hisz magyarok vagyunk!
Felhatol az égig haragos szózatunk:
Hazánkat akarjuk! vagy érte meghalunk.
Nem lész kisebb Hazánk, nem, egy arasszal sem,
Úgy fogsz tündökölni, mint régen, fényesen!
Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
Gregor Ica
Híradó tagozat
Fotók: Gregor Ica és Dr. Tóth Bálintné
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Évek óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend a
Klub Kertbarát tagozatának minden év szeptember
elején a Café Galériában rendezett kiállítása, ahol
kertjeikben termelt zöldségeket, gyümölcsöket és az
azokból készített finomságokat mutatják be az érdeklődőknek, és egymásnak. Ebben az évben a kiállításra „ráépült” a Budapesti Kertbarátok Szövetség által
kiírt Legszebb Budapesti Kertek versenyének díjkiosztó ünnepsége. Ugyanis a Szövetség – nem véletlenül – felfigyelt a mi kiállítások sikerességére, látogatottságára és nem utolsósorban a helyszín, a Ház kiváló adottságaira. A közös rendezés nemcsak azért
volt hasznos a tagozat részére, mert a Szövetség
hozzájárult a költségekhez, de növelte a tagozat
presztízsét is. Kellett a Ház nagyvonalú hozzáállása
is, mivel a nagyobb szabású rendezvényhez szükségessé vált a színházterem, sőt az étterem, ami némileg borította a Ház egyéb programjait.
Az esemény napján, szeptember 5-én 10 órára már
minden a helyén volt a 11 órai kezdésre a vendégek.
A kertbarátok már kellő rutinnal rendezték be kiállítási
asztalaikat, tárlókat, tablókat. A termékek, termények
mellett kiállítottuk a kertbarátok egyéb érdeklődését
és alkotó kedvét bemutató festményeket, könyveket,
kézimunkákat, muzeális kertészeti szerszámokat. Működött a finom mustot adó szőlőprés is. Reider Imréné
növényorvos pedig műszereivel és receptjeivel készen állt a szaktanácsadásra. A Szövetség a színpadot vette birtokba, megtöltve azt a szponzorok által
felajánlott díjakkal. Mintegy 250 fő volt kíváncsi az
eseményre. És jött a meglepetés, a mindenki által jól
ismert legnagyobb kertbarát, Bálint Gyuri bácsi, aki jó
sok évvel ezelőtt egyik megalapítója, majd hosszú
évekig szakmai vezetője volt a tagozatnak. Ennek
mindenki nagyon örült, ugyanis nem volt egyértelmű,
hogy a szíves invitálás ellenére meg tud-e jelenni, mivel eléggé elfárasztották a születésnapi ünnepségek.
De eljött! Köszönet érte!
Az ünnepség a Himnusz hangjaival kezdődött, Tóth
Károly nyá. ezredes elnök üdvözölte a megjelenteket,
majd Aulechla József ezredes méltatta a kiállítást, a
kertbarátok szorgos munkáját. Megjegyezte, hogy
azért jött terepszínű ruhában, mert megjelenésében is
stílszerű kívánt lenni a természetben végzett kerti
munkához. Magát a kiállítást András Károly, a Szövetség elnöke nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a tagozat sok csodás terméket mutatott be, és ez mennyi
munkával jár! Mindenki legyen büszke arra, ami a
kertjében megtermett, a sikerek növeljék önbizalmukat és serkentsék további jó munkára. Ezután a 100
éves Bálint György köszöntésére került sor. Radványi
Imre nyá. ezredes,
ismertette Gyuri bácsi
sikerekben,
küzdelmekben gazdag, életútját, majd
a tagozat elnöke
Tóth Károly nyá.
ezds, és titkára,
Radványi Katalin a
vezetőség
tagjai
aláírásával ellátott,
2019. november – december
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köszönetüket és jókívánságokat tartalmazó Emléklapot és ajándékot adott az ünnepeltnek, a jelen levő
feleségének pedig egy szép csokor virágot. A köszöntésből nem maradt ki természetesen a Ház már
említett igazgatója, az MH Katonai Igazgatóság és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság képviselője, a
Szövetség elnöke, valamint a rendezvényt szponzoráló cégek megbízottja sem. Dr. Komiszár Lajos ny.
főtanácsos, aki Gyuri bácsi örökébe lépve több tíz
éve átvette a tagozat szakmai irányítását, „előttem az
elődöm” – bevezető felütéssel az ünnephez méltó
szavakkal kezdte köszöntőjét. Kifejtette, hogy komoly
útravalót kaptunk tőle, ezt kell utódainknak is átadni.
Bálint György megköszönte a gratulációkat, az
ajándékokat, majd a múlt és a múlt érdemei helyett a
jövőről beszélt, mint akinek további 100 év áll még
rendelkezésére. Felhívta a figyelmet a környezetszennyezésre, az éghajlatváltozásra, az emberiség
létét megkérdőjelező egyéb veszélyekre. Ezekre
szüntelen fel kell hívni a figyelmet és cselekedni is
kell. Egyik legjobb, egyén által is gyakorolható cselekedet a természet szeretete, a kertek művelése, a
következő nemzedék nevelése, a példamutatás.
A megható ünneplés után a tagozatelnök jutalmakat adott át a kiállító kertbarátoknak, majd következett a Szövetség részéről a díjkiosztás.

A Legszebb Budapesti Kertek versenyét még az
év elején hirdette meg a Szövetség hat kategóriában.
A Budapesten nyilvántartott 431 kertbarát közül 62 fő
jelentkezett a megmérettetésre. A benevezett kerteket előre kidolgozott szempontok szerint egy zsűri ellenőrizte, és 21 kertet talált méltónak a díjazásra, de
13 különdíj is kiosztásra került. Ez a cikk túl terjedelmes lenne a győztesek megnevezésével, de tagozatunk díjazottjait feltétlen ismertetni kell. Eszerint Szabó Sándorné a Családi Házak Gazdasági Kertjei kategóriában második, a Családi Házak Előtti Közterület kategóriában harmadik helyezést ért el. Radványi
Imréné párban Schwarcz Károlynéval a Legszebb
Virágos Lakótelepi Előkert kategóriában második lett.
Az Intézmények Kertjei kategóriában a Ház kertje
minősült a legjobbnak. A díjat a Ház nevében Csuka
Zoltánné. közművelődési részlegvezető vette át. Mielőtt valakinek sanda gondolatai támadnának, hogy a
Ház azért érdemelte ki az első díjat, mert helyet adott
a rendezvénynek, gyorsan leírom, hogy Budapest
21. évfolyam, 5. szám

egyik legszebb, kiválóan gondozott kertje, és Stefánia Szoborpark néven nem véletlenül vált a kortárs
magyar szobrászat szabadtéri bemutató terepévé is.
A díjak átadása után a Kertészek és Kertbarátok
Országos Szövetségének elnöke, Dr. Szentmiklóssy
Ferenc a „Honvéd Kertbarát Körben végzett kiemelkedő tevékenységért” elnöki dicséretben részesítette
Radványi Katalint, Radványi Imrét, Szabó Sándornét,
Szolnokiné G. Erikát, valamint Kolossváry Miklóst.
A Radványi házaspár esetében kiemelte, hogy a
dicséretet az Országos Szövetségben kifejtett lelkes
munkájukért is kapták.
A díjak, a jutalmak és dicséretek után a hangulatot
tovább növelte, hogy a tagozat verskedvelő tagjai:
Monok Zsuzsanna, Radványi Imréné, Élő Anikó az
alkalomhoz illő verseket mondtak, nagy átéléssel. A
Felderítő II. tagozattól „kölcsönkért” dalénekes, Wetzel György törzszászlós, valamint Elek Ica énekesnő
pedig operettdalokat és slágereket adott elő a lelkesen tapsoló közönségnek.
Ezután Kiss József, a Ház munkatársa, aki profi
módon, a kertbarátok hangulatát átérezve, és a zökkenőket humorral kikerülve vezette az ünnepséget,

majd „átvezényelte” a társaságot az étterembe, ahol
Dr. Komiszár Lajos mondott pohárköszöntőt.
Köszöntőjében értékelte a látottakat, hallottakat,
köszönte a szervezők lelkes munkáját, a Ház munkatársainak segítségét. Ezután már igazán jólestek a kitartó vendégeknek az asztalokon magukat kínáló ízletes szendvicsek és szomjat oltó kortyolni valók.
Nem maradt más hátra, mint befejezésképpen valami frappáns mondattal, mondatokkal zárni a beszámolót. De mi legyen az, hiszen oly sok minden elhangzott, ezért azt találtam leghelyesebbnek, ha
idemásolom egy vendégnek, a Pécsi Kertbarát Kör
vezetőjének, Bognár Lászlónak a véleményét, amelyet Tóth Károly tagozatelnöknek írt:
Kedves Karcsi!
Levélben is megköszönöm, hogy részese lehettem
színvonalas kertészeti kiállításotoknak és díjkiosztó
ünnepségeteknek. Sok élménnyel, baráti találkozással, tapasztalatszerzéssel gazdagon érkeztem haza.
Pécsett is mesélek róla.
Kolossváry Miklós nyá. alezredes
Kertbarát tagozat
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Tanácshatalom és Trianon
Az I. világháború az 1918. november 3-i padovai
fegyverszünettel, majd az egy héttel későbbi november
11-én a Compiegne-ben aláírt békeszerződéssel és a
Központi Hatalmak teljes vereségével ért véget.
A békeszerződés aláírásának ténye ellenére Kun Béla és csoportja által kirobbantott Őszirózsás forradalom
tovább folytatta a fegyveres harcot a Magyarországgal
határos új államokkal szemben, annak ellenére, hogy
Károlyi Mihály kormányfő sikerrel kecsegtető tárgyalásokat folytatott az Antant képviselőivel.
Kun Béla és csoportja azonban 1919. március 20-án
megbuktatta a Károlyi kormányt és másnap, 21-én délelőtt pedig kikiáltották az új lenini elven működő Magyar
Tanácsköztársaságot. Ezzel a lépéssel teljesen szétzúzták a korábbi magyar diplomáciai törekvéseket, Károlyi által vitt és eredménnyel kecsegtető tárgyalásokat
a szomszédos cseh, román és szerb állammal szemben.
A Kun Béla vezette kommunista csoport négy és fél
hónapos, azaz 133 napos uralma minden vonatkozásban katasztrofális helyzetbe sodorta az országot.
A Tanácsköztársaság ellen megindult szervezkedésnek hamarosan Horthy Miklós állt az élére és a francia
megszállás alatt álló Szegeden − a megalakuló gróf Károlyi Gyula kormányában − hadügyminiszteri tisztséget
vállalt.
Horthy Szegeden néhány hét alatt már nyolcezer fős
sereget toborzott, de a gyors román betörés elől Dunántúlra kellett menekülniük. A Dél-kelet Magyarországot majd Budapestet is elfoglaló román csapatok Magyarország totális megszállására készültek.
A teljes összeomlás közepette a Tanácskormány lemondott, Kun Béla társaival először Bécsbe, majd
Moszkvába menekült.
Az új Friedrich István vezette nemzeti kormány József főherceg és Horthy Miklós javaslatai alapján az
alábbi tárgyalásokat kezdeményezték az Antant hatalmakkal.
1. Azonnal tárgyalásokat kezdtek az új, Belgrádban
megalakult Jugoszláv kormánnyal.
2. Politikai engedményeket tettek az Antant képviselőinek, jelesül Clerk angol és Clemenceau
francia diplomatáknak.
3. A tárgyalások eredményeként elérték, hogy a felajánlott engedmények fejében a román csapatok
visszavonuljanak.
A rendkívüli helyzetekhez rendkívüli események társulnak. 1919. november 16-án Horthy Miklós kisszámú
serege élén bevonult Budapestre, azzal az elhatározással, hogy helyreállítsa a rendet az országban.
A politikai helyzet feszültségét mutatta, hogy három
havonként új kormányok váltották egymást Huszár Károly, Teleki Pál és Bethlen István miniszterelnökkel az
élen.
A belpolitikai helyzet gyökeresen megváltozott, amikor az új Magyar Nemzetgyűlés 1920. március 1-én
Horthy Miklóst Magyarország kormányzójává választotta és egyben kimondta a tanácshatalmi intézmények
megszüntetését, valamint a magyar királyság intézményei helyreállítását és jogfolytonosságát. Horthy Miklós
esküt tett az alkotmányra és ezzel elindulhatott az al-
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kotmányos élet. Sajnos az 1920. június 4-én bekövetkező és tragikus következményekkel járó Versailles-i
békediktátum aláírását már nem lehetett megakadályozni elsősorban azért, mert az antant részéről már jóval előbb mindent írásban előkészítettek.
Az Antant képviselői a Kun Béla által vezetett csoporttal nem is tárgyalt. Később, a közel egy évig tartó
tárgyalásokon a magyar delegáció érvelései és időhúzása sikertelen volt. Gróf Apponyi Albert – három nyelven elmondott szívszorító beszéde sem vezetett eredményre. Végül a békeszerződést a Magyar Királyság
nevében a Horthy Miklós által kinevezett SimonyiSemadam-kormány népjóléti- és munkaügyi minisztere
Benárd Ágost, és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ
és államtitkár írta alá.
A vég bekövetkezett!

Az 52×7 méteres Cotelles csarnok, az aláírás helye.
A világtörténelem modern kori történetében azóta is
példa nélkül áll, hogy egy országot területének és népességének kétharmadától megfosszák.
A Párizs környéki békeszerződések sorában hazánk,
mint az Osztrák-Magyar Monarchia vesztes utódállama
állt szemben a győztes Antant hatalmakkal (NagyBritannia, Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium,
Kína, Románia stb.) és létrejött egy 100 évre kiható békeszerződés, amely meghatározta Magyarország új határait és sok kis nacionális államot hozott létre a Monarchia területén.
A diktátum továbbá 35 000 főben korlátozta a magyar hadsereg létszámát, megtiltotta a légierő helyreállítását és nehézfegyverek tartását.
„Magyarország és szövetségesei, mint e veszteségek és károk okozói, felelősek mindazokért a veszteségekért és károkért, amelyeket a Szövetséges és Társult
Kormányok,
valamint
polgáraik
az
AusztriaMagyarország és szövetségesei támadása folytán rájuk
kényszerített háború következményeképpen elszenvedtek.” (161. Cikk).
A porig sújtott ország haldokolt. A diktátum csapásán
túl a háborús emberveszteség is iszonyú volt. Biztosnak
tűnt, hogy egy országot sikerült végleg eltiporni.
És mégis! A stabilizáció, ha lassan is, de elkezdődött.
A világ pedig megcsodálhatta, hogy a sebesült már
nemcsak felemelte a fejét, hanem fel is állt.
Pintér Sándor
Hadkiegészítő tagozat
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PROGRAMOK
nökség, amelynek nevében Gerőfi 14. csütörtök 17.00

Puskás Tivadar születésének Szilárd dandártábornok, csoportfőnök
Mindenki Hadtudománya
175. évfordulója tiszteletére minden csapatnak és minden verseny- A NATO és a válságkezelés
zőnek az aktív részvételt méltató dí- Ea.: dr. Isaszegi János nyá. vörgy.
rendezett vetélkedő
A meghirdetett vetélkedőre 8 csapat
jelentkezett. A vetélkedőre való felkészítésre a Nyugállományúak Klubja
218-as rendezvénytermében gyűltünk
össze. Összességében, 12 órás vetített képes felkészítő előadást tartottam.
Végre ismét tanárkodhattam!
Minden versenyző megkapta az előadások és a kiállítás teljes anyagát, valamint a kinyomtatott Puskás családfát.
A felkészítések jó hangulatban teltek el
– néhányan egy kicsit fel is rótták, hogy
sok fűszeres megjegyzésem volt, de
ezek is az események minél jobb megjegyzését szolgálták.
2019. szeptember 17-e 13.30 perckor a Stefánia Palota báró Atzél Béla
termében Szabó Béla nyá. mk. alezredes, a Budapesti Nyugállományúak
Klubja titkára köszöntő szavai után
bemutatta a zsűri tagjait.
Urbán Gyöngyit a Postamúzeum,
muzeológusát,
Mezei Andreát a Stefánia Palota
könyvtárának vezetőjét,
Kecskeméti Andrást a PTHBE és
a Tagozat örökös tiszteletbeli tagját, a
zsűri elnökét.
Bodnár István mk. főhadnagyot a
fővédnökségét felvállaló csoportfőnök
megbízottját.
A verseny, mint az eddigiekhez hasonlóan 6 feladatsorból, 3 feleletválasztásos és 3 kifejtős kérdésből állt.
Az előbbiekkel 10-10 perc alatt akár 26
pontot, az utóbbiakkal ennek a dupláját
is össze lehetett gyűjteni 20-20 perc
alatt. A maximálisan elérhető pontszám 230 volt.
A Budapesti Nyugállományúak Klubja évtizedek óta meghirdeti, megrendezi és támogatja a versenyt. Az eddig
megszokott, katonás formában, a díszes oklevél mellett értékes könyvek
tömegével jutalmazta a legtöbb pontot
elért első három csapatot.
A Klub díjait a helyezetteknek Szabó
Béla nyá. mk. alezredes a Klub titkára
adta át:
I. Nőtagozat
II. Vegyvédelmi tagozat
III. Hátországvédelmi tagozat
A vetélkedőt további díjakkal is
szponzorálta a Magyar Honvédség
Parancsnoksága Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfő21. évfolyam, 5. szám

szes oklevelet adott át.
A kiállítást és a vetélkedőt is szponzoráló Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület és a Híradó Tagozat közösségében is az aktív részvételen volt
a hangsúly, azért a Diák Olimpia értékelési szisztémáját alkalmaztuk.
̶ Minden csapat díszes oklevelet
kapott. Az aranyérmes csapat
minden tagja egy ( telefonhírmondót kezében tartó Puskás Tivadart
ábrázoló) érmét kapott.
̶ Minden helyezett az elért helyezés
függvényében könyveket kapott.
A díjakat dr. Horváth László Ferenc a
kiállítás kurátora és egyben a vetélkedő szervezője és lebonyolítója adta át.
dr. Horváth László Ferenc
Híradó tagozat

Honvéd Kulturális Központ
programajánló
NOVEMBER
7. csütörtök 18.30
Jubileumi koncert
Helyőrség Zenekar
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1200 Ft, ig. jog.: 900 Ft
8. péntek 16.00
Útkeresés
Csányi Anna festménykiállítása
Helyszín: Café Galéria
A belépés díjtalan!
Nyitva: november 27-ig.
10. vasárnap 17.00
Halloween party
a Luxemburg Rádió Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft (boxban: 1800 Ft)
ig. jog.: 1200 Ft (boxban: 1500 Ft)
11. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Mostantól színes tintákról álmodom
Kosztolányi Dezső versei
Szereplők: Ács Enikő, Gárdonyi Fanni
Belépő: 500 Ft
13. szerda 18.00
Stefánia Szalon
Kautzky Armand
Helyszín: Stefánia Palota Zrínyi terem
Belépő: 1500 Ft, ig. jog.: 1200 Ft

Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
15. péntek 18.00
Zenés- táncos vacsoraest
a Nautílussal
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft, ig.jog.:1200 Ft
16. szombat 17.00
Magyar-Mexikói Akvarell kiállítás
Helyszín: Stefánia Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető november 30-ig
17. vasárnap 10.00
Workshop
Adventi készülődés
Helyszín: Pódium bár
Részvételi díj: 500 Ft
Saját alapanyag behozható, alapanyag
biztosítását téríteni kell.
18. hétfő 17.30
Mindenki Hadtudománya
Biztonságpolitikai Előadás
Napjaink terrorizmusa, a társadalmi
jelzőrendszerek fontossága
Ea.: Jasenszky Nándor, TEK
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
19. kedd 10.30
Gondtalan órák
József utcai álmok
a Turay Ida Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1200 Ft
Délután zenél a Pódium bárban
a Sétahajó Zenekar
21. csütörtök 19.00
Jakobi Viktor: Sybill
Operett 3 felvonásban
Helyszín: Színházterem
Belépő: 3200 Ft, ig. jog.: 2800 Ft
21. csütörtök 19.30
Stefánia Jazz Klub
Király Martina
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft, ig. jog.: 1200 Ft
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23. szombat 19.00
Erzsébet és Katalin napi zenés
vacsoraest
Weisz Viktor és zenekara
Helyszín: Stefánia Palota
Belépő: 9000, ig. jog.: 7000 Ft
25. hétfő 17.00
Színek tánca
Nagyné Vései Viktória (NaVéVi)
tárlata
Helyszín: Könyvtár
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: december 13-ig
26. kedd 19.00
Köztér
Készülődés az ünnepekre
Görög Ibolya előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2000, ig. jog.:1600 Ft
27. szerda 15.00
Ébredés
Életviteli előadások, tanácsadás
A gyász lélektana és folyamata
Ea.: Zsolnai Éva pszichológus
Helyszín: Pódiumbár
Belépő: 500 Ft

DECEMBER
5. csütörtök 18.30
Adventi koncert
MH Központi Zenekar
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1200 Ft, ig.jog.: 900 Ft
8. vasárnap 10.00 – 15.00
Mikulásország a Stefánián
Helyszín: Pódium bár
Belépő:1500 Ft, ig.jog.: 1000 Ft
csomagjegy (elővételben): 1000 Ft
8. vasárnap 17.00 – 22.00
Mikulás party – Coctail zenekar
Helyszín: Pódiumbár
Belépő: 1500 Ft (boxban: 1800 Ft)
ig.jog.: 1200Ft (boxban: 1500 Ft).
9. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Ki emel, ki emel, ringat engemet
Zelk Zoltán versei
Ea.: Ács Enikő, Gárdonyi Fanni
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft
12. csütörtök 17.00
Mindenki Hadtudománya
A NATO jövője az évfordulók tükrében
Előadók: dr. Szenes Zoltán nyá.
vezds., Siposné dr. Kecskeméthy
Klára ezds.
21. évfolyam, 5. szám
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Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
13. péntek 18.00
Zenés Táncos vacsoraest
a Nautílussal
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft, ig.jog.: 1200 Ft
19. csütörtök 19.00
Őrültek tornya
vígjáték
Helyszín: Színházterem
Belépő: 3200 Ft, ig.jog.: 2800 Ft
31. kedd 20.00 – 04.00
BUÉK 2020
Szilveszteri party a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ!
Regiment étterem:12000/10000 Ft
Pódiumbár: 10000/8000 Ft
Sétajegy: 8000/ig.jog.: 6000 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!

NOVEMBER
12. kedd 10.00
Klubtanács ülés
Helyszín: HKK 218. terem
13. szerda 10.00
Múzeumlátogatás
Hadtörténeti Múzeum
25. hétfő 10.00
Közművelődési bizottság ülés
Helyszín: HKK 219. terem
28. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti biz. ülés
Helyszín: HKK 219. terem

DECEMBER
10. kedd 10.00
Küldöttgyűlés
Helyszín: HKK 218. terem
17. kedd 16.00
Fenyöünnep
Helyszín: Színházterem és a
teljes előtér
A belépés díjtalan!

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
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 rendezv.)
HM tel.: 27-164
Tel.: 06-1-237-5524
Keczeliné Horváth Éva
(Erdőbénye)
HM tel.:27-175; HM Fax: 27-172
Tel.:06-1-237-5520
Medve Jelena
(Balatonakarattya, Bánk)
HM tel.:26-111
Tel.: 06-1-237-5588
Barna Orsolya
(Buják)
HM tel.: 26-115
Tel.: 06-1-433-9002
Tőkés Andrea
(Csopak, Mályi)
HM tel.: 36-108
Tel.: 06-1-883-6606
Jordán Krisztina
(nemzetközi üdültetés, CLIMS)
HM tel.: 27-435
Tel.: 06-1-883-6681
Müllerné Pál Judit Mónika
(Mátraháza, Badacsonylábdi)
HM tel.: 26-120
Tel.: 06-1-433-9006
Erdélyi Éva
(nemzetközi üdültetés, CLIMS)
HM tel.: 36-205 Tel.:06-1-237-5541
Könyvtár
HM tel.: 26-233
Tel.: 06-1-883-6635
mezei.andrea@hm.gov.hu
vagy stefaniakonyvtar@mil.hu
Portaszolgálat
Tel.:06-1-460-0796; HM:26-424
2019. november - december
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TARKA OLDAL

Humoros történetek:
A kocsiban maradt a kulcs

Ne korlátozd a gyerekemet!

A benzinkutas felfigyel egy sírdogáló szőke nőre.
Kérdezi tőle, hogy mi a baj.
- A gyújtáskapcsolóban hagytam a kocsikulcsot és az
ajtót véletlenül lezártam a zárgombbal. Nem tudom,
hogy nyissam ki.
- Sajnos én nem tudok a pult mögül kimenni, hogy segítsek, de itt van egy darab drót ezzel az ablaknál próbáljon meg benyúlni és a zárgombot felhúzni.
Szőke boldogan kisiet a töltőállomás épületéből. Néhány perc múlva hangosan röhögve a nevetéstől kicsordult könnyeit törölgetve belép egy férfi.
- Hát ez nem igaz! ... Hát ilyen nincs!
- Mi történt uram? - kérdezi udvariasan kutas.
- Képzelje el, kint van egy szőke nő, aki egy darab dróttal próbálja a kocsiját kinyitni. - mondja a röhögéstől fuldokló ember.
- Uram! - csattan fel a kutas - Ön igen modortalan. Miért
kell nevetni másnak a baján. Ön is kerülhet még hasonló helyzetbe és akkor Önnek is jó lesz, ha egy darab
dróttal ki tudja nyitni a kocsiját!
- Nem azon nevetek én! - mondja a férfi - Hanem azt
röhögöm, hogy az a szerencsétlen küszködik a dróttal,
de bent ül egy másik szőke, aki irányítja, hogy: kicsit
balra kicsit jobbra.

Teletömött 56-os villamos, két, egymással szemben
lévő szék. Az egyiken egy jóarcú, kedves öreg néni kuporog, a másikon egy nő a gyerekével az ölében. A kissrác himbálja a lábát, és állandóan belerúg a néni térdébe. Az öregasszony egyre hátrébb húzódik, várja,
hogy az anya mikor szól rá a kölyökre. De mivel ez nem
történik meg, udvariasan megszólítja az anyát:
- Elnézést, hogy zavarom, de a kisfia folyamatosan
rugdossa a lábamat, és ez már az én koromban nem
tréfa, eltalál egy csontot, vagy egy eret, akkor az újságosig, meg a patikáig se tudok lemenni. Legyen szíves
szóljon rá.
- Mit akar? - reccsen rá az anya -, én nem fogom egy
ilyen vénasszony miatt korlátozni a gyerekemet testi
szabadságában! Foglalkozzon a saját dolgával, ne az
én gyerekemmel!
A villamoson mindenki megdöbbenéssel nézi végig
a jelenetet, míg egy tipikus rocker (acélbetétes, tar frizura, feszülős gatya, bőrkabát, fülében üvölt a Tankcsapda) kiveszi a szájából a rágót, és a paraszt nő hajába gyönyörűen beledolgozza, majd lágyan így szól:
- Engem se korlátoztak gyerekkoromban!

Öregszünk
Nem történt meg veled néha, hogy amikor láttál egy
"nagyjából" veled egyidős valakit ezt gondoltad: nem létezik, hogy én is ilyen öregnek nézek ki!!!Olvasd el az
én kis történetem.
Alicia Smith a nevem és a fogorvosi rendelő várószobájában ültem. Soha nem jártam előtte ennél a fogorvosnál. Amint várakoztam és nézelődtem, megláttam
a falon az orvos diplomáját, amin rajta volt a teljes neve. Hirtelen felelevenedett az emlékeimben egy magas,
feketehajú, sportos srác arca, aki az osztálytársam volt
a gimnáziumban kb. 30 évvel ezelőtt.
Létezne, hogy ez ugyanaz a fiú akibe titokban szerelmes voltam?
De miután bementem a rendelőbe és megláttam, elhessegettem magamtól a gondolatot. A félig kopasz,
őszes, igaz hogy magas, de kövér és ráncos arcú férfi
láttán, gondoltam túl öregnek látszik ahhoz hogy az
osztálytársam lehetett volna.
Megvizsgálta a fogaimat, ezután megkérdeztem tőle,
hogy a "Morgan Park"-i gimnáziumban tanult-e.
- Igen, igen - válaszolt büszkén mosolyogva.
- És mikor érettségiztél?
- 1975-ben. Miért kérdezed?
- Nahát, te az osztályomba jártál!
Miután hosszasan végigmért ez a RONDA, KOPASZ, RÁNCOS, KÖVÉR, ÖREG, ABNORMÁLIS, IDIÓTA fickó, megkérdezte:
- Melyik tantárgyat tanítottad???!!

Bíróságon történt
Egy kisvárosban zajló perben az ügyész behívta első tanúját, egy idős nagymamát. Odalépett a tanúhoz
és megkérdezte tőle:
– Takács néni, ismer engem?
Mire a hölgy:
– Persze, hogy ismerlek. Gyerekkorod óta ismerlek, és
mondhatom, kiábrándultam belőled. Hazudsz, csalod a
feleségedet, befolyásolod az embereket, rágalmazod
őket a hátuk mögött. Nagy embernek hiszed magad,
miközben annyi eszed sincs, mint egy utcaseprőnek.
Igen, persze, hogy ismerlek.
Az ügyésznek tátva maradt a szája, azt sem tudta,
köpjön, vagy nyeljen. Némi gondolkodás után a terem
másik végébe mutatott és megkérdezte:
– Takács néni, ismeri a védőügyvédet?
– Hát persze. A védőügyvédet is gyerekkora óta ismerem. Gyenge jellem, italos természetű, senkivel sem tud
normális kapcsolatot teremteni és mint ügyvéd, egyike
a legrosszabbaknak az országban. Hogy el ne felejtsem, ő is csalja a feleségét méghozzá három nővel, az
egyik a maga felesége, ügyész úr. Igen, ismerem.
A védőügyvéd sokkot kapott.
Erre a bíró magához kérte az ügyészt és az ügyvédet, és nagyon halkan így szólt hozzájuk:
– Ha bármelyikük megkérdezi a hölgytől, hogy ismer-e
engem, esküszöm, hogy börtönben fog megrohadni.

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.

21. évfolyam, 5. szám

2019. november – december

