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2020. január - február
Először a küldöttgyűlés tisztségviselőit választottuk
meg. Ezt követően – rendhagyó módon – a Felügyelő
bizottság beszámolóját hallgattuk meg Németh Júlia
nyá. ezredestől.

Megtörtént a tisztújítás!
2019. december 10-én délelőtt a HKK 218. termében gyűlt össze a Budapesti Nyugállományúak Klubja
Küldöttgyűlése az ötéves beszámoló meghallgatására
és a tisztújítás végrehajtására.

Az Elnök távollétében a Klub titkára üdvözölte a
megjelenteket. Külön köszöntötte Szűcs Lóránd
dandártábornokot, a HM Katonai és Társadalmi
Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetőjét, Aulechla
József ezredest, az MH BHD Kulturális és rekreációs
Igazgatóság igazgatóját, Domine János nyá. dandártábornokot, a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége elnöki feladatokat ellátó alelnökét,
Mészáros Károly őrnagyot és Nagy Géza századost, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság megbízottjait, Kovács Imre nyá.
dandártábornokot az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja társadalmi elnökét, a meghívott vendégeket és a küldötteket. Ezután felkérte Gáspár József
nyá. pv. ezredest a levezető elnöki tisztség ellátására.

Ennek elfogadása után Szabó Béla nyá. mk. alezredes számolt be a Klub elmúlt öt évéről. Az elhangzott
vélemények és kiegészítések után a jövő évi tervekről
esett szó meghagyva a lehetőséget a módosításra a
megválasztásra kerülő új vezetőségnek.

Ezt követően festmény jutalmakat adott át Pintye
János nyá. ezredes, elnökhelyettes:
Kovács Imre nyá. dandártábornok,
Háber Péter nyá. dandártábornok,
Henzsely István nyá. ezredes,
Sebrek Attila nyá. ezredes,
Karmazsin Lajos nyá. ezredes,
Nagy Csaba nyá. ezredes,
Tóth Károly nyá. ezredes,
Dr. Tóth Bálint nyá. mk. ezredes,
Szentpéteri Imre nyá. alezredes és
Ladiszlajdesz László nyá. őrnagy részére.

BUDAPESTI OBSITOS-2
A következőkben a küldöttgyűlés
Klub Örökös Tiszteletbeli Elnök
címet adományozott:
Nagy Gyula nyá. ezredesnek,
Klub Örökös Tiszteletbeli Tag
címet adományozott posztumusz:
Nemes László nyá. ezredesnek és
Venicz Lászlóné nyá. főtörzszászlósnak,
továbbá a még aktív tagjainknak
Háber Péter nyá. dandártábornoknak,
Dr. Gulyás Kálmán nyá. ezredesnek,
Imre Lajos nyá. ezredesnek,
Karmazsin Lajos nyá. ezredesnek,
Pánczél Zoltán nyá. ezredesnek,
Dr. Pásztó György nyá. ezredesnek,

Dr. Remes Péter nyá. orvos ezredesnek,
Tóth Károly nyá. ezredesnek,
Bártfai Ferencné nyá. alezredesnek,
Büki Péter nyá. alezredesnek,
Kertész Antal nyá. alezredesnek,
Muha Lajos nyá. alezredesnek,
Ölveczky Istvánné nyá. r. alezredesnek,
Dr. Puskás Lajos nyá. alezredesnek,
Szabó Béla nyá. mk. alezredesnek,
Gyimóthy Gézáné honv. nyugdíjasnak,
Horváth Jánosné katona özvegynek,
Paulin Béláné katona özvegynek,
Pekári Izabella honv. nyugdíjasnak,
Vida Lajosné katona özvegynek.

Végezetül a következő öt éves időtartamra, azaz
2019 – 2024-re megválasztásra kerültek a Klub új
tisztségviselői:
A Jelölőbizottság elnöke Henzsely István nyá. ezredes egyenként ismertette a tisztségviselők személyére beérkezett, illetve a bizottság által elfogadott
javaslatokat.
A levezető elnök Gáspár József nyá. pv. ezredes
– a szavazást kézfelemeléssel kérte, amelynek
eredményeként:
Társadalmi elnök:
Kovács Imre nyá. dandártábornok,
Elnök:
Dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. dandártábornok,
Ügyvezető elnök:
Venicz László nyá. mk. alezredes,
Titkár:
Szabó Béla nyá. mk. alezredes,
Informatikai bizottság elnöke (eln. h.):
Szabó Attila nyá. mk. alezredes,
Szociális és kegyeleti bizottság elnöke (eln. h.):
Fotul József nyá. alezredes,
Közművelődési bizottság elnöke (eln. h.):
Rády Lászlóné
Pénztáros:
Bartos Lászlóné nyá. főtörzszászlós.
A Levezető elnök a sikeres szavazások végén
gratulált az újonnan megválasztott tisztségviselőknek és sikeres tevékenységet és jó egészséget kívánt mindannyiuknak.
A hozzászólások után az újonnan megválasztott
elnök beszédében először is méltatta a Klub előző
elnökének, Nagy Gyula nyá. ezredesnek a Klub érdekében kifejtett munkásságát, üdvözölte a gyógyulásáról érkezett jó híreket és a Klub valamennyi
tagja nevében további teljes felépülést kívánt.
Keszthelyi Gyula a továbbiakban méltatta a titkárnak, Szabó Béla nyá. mk. alezredesnek egész
évben végzett munkáját, amelyet mind a Klub, mind
a HOKOSZ képviseletében végzett.

A Küldöttgyűlés zárásaként a két rendezvényterem összenyitása után bőséges hidegbüfé, egy pohár pezsgő, jóféle borok és üdítők várták a meghívott vendégeket, az elismerésben részesülteket, a
megválasztott elnököket, titkárokat egy közös ünneplésre és baráti beszélgetésre.
Ügyvezetés
22. évfolyam, 1. szám

2020. január - február
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Ünnepi megemlékezés
az OLP megalakulásának 70. évfordulóján
Akik egykor az Országos Légvédelmi Parancsnokság állományában szolgáltak, dolgoztak, azoknak a
Schweidel utcai hatalmas épület életük elválaszthatatlan szimbólumát, emlékek sokaságát jelenti. Bár több
évtizede megváltozott az épület szerepe, mások, más
feladatokat oldanak meg 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. Közöttük számosan voltak, akik
egykor évtizedeken át itt szolgáltak, dolgoztak. Nagyon jó érzés volt, hogy számos olyan egykori elöljáróval, katonatárssal, honvédségi dolgozóval találkozhattunk, akik fontos szerepet játszottak életutunk alakulásában, illetve szívesen emlékezhetünk rájuk. Sajnos, nem kevesen csupán emlékeinkben lehettek velünk.
A Himnusz elhangzása után Tóth Sándor nyugállományú ezredes a TÉBE elnöke köszöntötte a jubileumi ünnepség vendégeit és közel kétszáz meghívott
résztvevőjét (akik az érkezéskor valamennyien névre
szóló Emléklapot vehettek át).
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 ilyen fontosnak tartják a katonai hagyományok ápolását.
Korom Ferenc altábornagy a Magyar Honvédség
parancsnoka levélben köszöntötte a 70. évforduló alkalmából rendezett ünnepi megemlékezés résztvevőit,
egyben felidézte az OLP létrejötte óta eltelt évtizedek
főbb állomásait.
Kositzky Attila nyugállományú 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.
A múlt fontosabb történéseit, a honi légvédelem fejlődésének jelentősebb állomásait felidéző, méltató
beszédeket követően sor került az elismerések átadására.
A jutalomban részesült nyugállományú katonák között volt a Repülő és Légvédelmi Tagozat számos tagja, akiket név szerint ismertetünk.
Magyarország honvédelmi minisztere a magyar légtér védelme és szuverenitásának biztosítása érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül, az Országos Légvédelmi Parancsnokság megalakulásának 70. évfordulója alkalmából
emléktárgyat (Simonyi pisztoly) adományozott Hollósi
Nándor nyá. altábornagynak és Bali József nyá. ve22. évfolyam, 1. szám

zérőrnagynak, melyeket 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. Komárom István
nyá. vezérőrnagy betegsége miatt nem lehetett jelen.
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 Kapcsándi István
nyá. mk. ezredes tagunknak.
A jubileumi ünnepség vendégei között voltak:
Szűcs Lóránd dandártábornok, a HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály főosztályvezetője, Pollák Frigyes ezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálat titkárság-vezetője, Braun László nyá. altábornagy, Balogh Imre nyá. altábornagy, dr. Szabó József nyá. vezérőrnagy, Talla István nyá. vezérőrnagy,
Buczkó Imre nyá. vezérőrnagy, Farkas Bertalan nyá.
dandártábornok, az első magyar űrhajós.
Az egykori OLP épület nagy tanácstermében tartott
jubileumi programot a Budapest Helyőrség Zenekarának műsora zárta.
Az ünnepi esemény a főbejárat mellett tovább folytatódott. Az épület falán öt esztendeje elhelyezett gránitból készült emléktáblánál koszorúkat helyeztek el a
jelen lévő katonai szervezetek, nyugállományú klubok,
egyesületek és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
önkormányzatának képviselői.
Büki Péter nyá. alezredes
Repülő és Légvédelmi Tagozat

Megtartotta első összejövetelét
az új Ügyvezetés
2019. december 20-án összeült az új Ügyvezetés,
hogy megbeszélje az elkövetkezendő év feladatait, az
egyes feladatok felelőseit és határidőit. Szó volt a
munkarendről, a stratégiákról, a Klubtanács értekezletek és a titkári tájékoztatók előkészítéséről is.
A Klub elnöke köszöntötte a Klub vezetésének három régi és három új tagját az első hivatalos megbeszélés alkalmából. A napi rutinfeladatok arányos
megosztása mellett szó volt azokról az új elképzelések megvalósításáról, amelyekkel még intenzívebbé
lehet tenni nemcsak a Klub közösségi életét, a tagozatok közötti kommunikációt, hanem a felsőbb szervekkel való jó bizalmi kapcsolatok további fenntartását
és azt az új munkarendet, amelyet a folyamatosan
megnövekedett feladatok zökkenőmentes ellátása
igényel.
Ügyvezetés
2020. január – február
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Híradók Érden
A Híradó tagozata szervezésében a közeli Érd városába látogattunk.
Az esős hűvös novemberi időszakban már csak kisebb és közeli kirándulásokat szervezünk, így esett a választás november 13-án Érdre, amely Budapesttől 30
perc távolságra van vonattal. Aznap az időjárás a kegyeibe fogadott minket, a nap is kisütött és az eső is elkerült
bennünket. A vasútállomástól kis sétával megtekintettük
a város központját és a városháza előtti szoborparkot.
Majd megbeszélt időre mentünk a Magyar Földrajzi Múzeumba, ahol már vártak bennünket.

be is beírva megköszönjük a szakszerű és érdekfeszítő
tárlatvezetést és bemutatást.
A múzeum épületéből kilépve a múzeum kertje ad helyet a világjáró utazók szoborparkjának, ahol Antal Károly és Domonkos Béla szobrászművészek alkotásai láthatók. A tizenkét szobor mellett egy napóra is díszíti a
kúria kertjét. Érdekesnek találtuk, hogy a téli időszámításnak megfelelően pontosan mutatta az időt a kellemes
őszi napsütésben.

A kiállítás megtekintése után – különösen, ha jó idő
van - mindig kellemes kikapcsolódást adhat a kert gesztenyefái alatt megpihenni.
A múzeum főmunkatársa, Vernyik Pál főmuzeológus fogadta a csoportunkat. Rövid bemutatkozás után ismertette a kiállítás megalapításának történetét. A Múzeum
1983-ban nyílt meg Érden a klasszicista stílusú
Wimpffeen kúriában, amely még az 1840-es években
épült. Négy állandó kiállítással, időszakos tárlatokkal és
színes programokkal várják a földrajz iránt érdeklődő látogatókat. A mi csoportunk a Magyar utazók, földrajzi felfedezők kiállítás bemutatását kérte. A látogatók ezen a
tárlaton közel hetven magyar utazó életútjának bemutatásával ismerhetik meg, hogy milyen szerepet játszottak
nemzetünk fiai a Föld megismerésében, a térképek fehér
foltjainak eltüntetésében. Volt közöttük őshazakutató,
szabólegény, nyelvész, geológus és szerzetes, de ami
közös bennük, hogy mindegyiküket a világ megismerésének vágya hajtotta távoli tájak felé.
A kiállítást a Glóbuszok terme nyitja meg, ahol az érdeklődök a múzeum kiállított földgömbjeiből láthatnak
válogatást, a legjelentősebb magyar utazók útvonalát ábrázoló térképpel szemben.
Ezután a XII-XVIII. századi Korai magyar utazók terme
következett, ahol többek között megismerhettük az első
magyar utazó, Julianus barát utazásának részleteit és a
Madagaszkáron járt Benyovszky Móric kalandos életét
A XX. század kutatói elnevezésű termekben híres
magyar személyiségek munkásságával ismerkedtünk
meg, így többek között Cholnoky Jenő, Vámbéry Ármin,
Teleki Sámuel, Sass Flóra és Germanus Gyula utazásainak tárgyi gyűjteményével és fotódokumentációkkal.
….A kiállítást a kijárati folyosón berendezett Vadászutazók nevű rész fejezi be a falon látható pompás vadásztrófeákkal. A tárlat bemutatása végére már jól elfáradtunk, de még annyi erőnk maradt, hogy a vendégkönyv22. évfolyam, 1. szám

Tervünknek megfelelően a városközpontban még egy
rövid sétát tettünk egy közeli kisvendéglőhöz, ahol a kellemes környezetben jó étvággyal fogyasztottuk el a megrendelt ebédünket.
A városlátogatásunk itt véget ért, mert elérkeztünk a
tervezett hazautazásunk menetrendjéhez. Minden résztvevőnek emlékezetes nap volt, jól éreztük magunkat, és
bár még nagyon sok nevezetessége van Érd városnak,
de idő híján sajnos más programra már nem maradt
időnk. Javasoljuk, hogy akik ennél többet is szeretnének
látni, akkor legalább két napot tervezzenek a nevezetességeket megtekintésére.
Köszönjük a szervező klub és egyesület tagjainak a
lehetőséget, és javasoljuk másoknak is, hogy egy szép
napot töltsenek el Érden.
Soós Tamás nyá. alezredes
Híradó tagozat
2020. január – február
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Kertbarátság
A Honvéd Kertbarát Tagozat nevében is kijelenthetem,
hogy a kertbarát körök, és szervezetek mindig találnak
okot és időt arra, hogy ne csak a növényeikkel foglalkozzanak, hanem egymással is barátkozzanak. E hagyomány keretében 2018 nyarán meghívott bennünket a
Bicskei Kertbarát Kör egy jóízű és hangulatos összejövetelre, melynek során lovaskocsis idegenvezetéssel
mutatták be városukat, és vittek bennünket egy Bagolyvár elnevezésű romantikus borházhoz, ahol igencsak
gusztusosan terített asztalok vártak bennünket. A kertbarát illem úgy kívánja, hogy ezt viszonozni kell. Viszonoztuk is, ez évben mi voltunk a házigazdák. Törtük a
fejünket, mivel tudjuk volt vendéglátóinkat illően fogadni,
hiszen nekünk nincs lovaskocsink, Bagolyvárunk. Azt
sütöttük ki, hogy azzal főzünk, amink van! Ők egész
Bicskét be tudták mutatni, de nekünk van egy világörökségünk, a Budai Vár, ezen belül egy ritka nevezetesség,
a Sziklakórház. A Bagolyvárral pedig csak-csak fölér a
Stefánia palota kertje, látványosságai, még akkor is, ha
éttermében nem bográcsban rotyognak a finomságok.
A nevezetes látogatás időpontját még a nyáron, jó
előre, az őszi kerti munkák általunk kinevezett egyik pihenőnapjára, november 6-ára tűztük ki. Így a Sziklakórházban való látogatás regisztrációjával sem volt
gond, nem beszélve az étteremmel való egyeztetésről.
Azért is jól döntöttünk, mert mintha tudtuk volna, hogy a
jelzett napon ragyogó napsütés lesz, előtte és utána levő napokon pedig zuhogni fog az eső. Így azután délelőtt fél 10-kor a Déli pályaudvaron eső helyett napsütésben, baráti öleléssel, kézszorításokkal, frissen sütött
pogácsával, néhány kupica kortyolni valóval fogadtuk a
Lukács Róbert elnök vezetésével érkező 19 bicskei vendéget. A Sziklakórházban 11 órakor kezdődött a program, ezért úgy terveztük, hogy a Bécsi Kaputól sétálunk,
nézelődünk egy órácskát, ha már nincs lovaskocsink.

Séta közben pedig egy botcsinálta idegenvezető, jelen
sorok írója, igyekezett kiegészíteni a látottakat. A Bécsi
Kapu téren mindjárt azzal kezdte, hogy egy rövid ismertetőt tartott a vár mintegy 800 éves, igencsak viszontagságos, de mégis felemelő történetéről. Nem volt hosszú
az ismertetés, de azért mindenki azt is megtudhatta,
hogy a vár 950 méter hosszú és legszélesebb részén
220 méter. Természetesen nem volt idő bejárni az
egész várat, csak mintegy harmadát, a Bécsi Kapu tértől
a Táncsics Mihály utcán sétálva, a Szentháromság térig.
Eközben meg-meg állva a nevezetes házak, paloták, intézmények előtt, hallgatva az ismertetést a hely történe22. évfolyam, 1. szám

téről, valamely híres, történelmi személyhez való kapcsolódásáról. Azért, hogy a bicskei vendégek egy kicsit
otthon érezzék magukat, a Mátyás templomnál az is kiderült, hogy a templomot neogótikus stílusban felújító
Schulek Frigyes, akkori sztárépítész egy Bicske melletti
kis faluból, Csabdiból is kapott megrendelést, de nem
templom, hanem egy kúria építésére. A séta alatt úgy elrepült az idő, hogy a Sziklakórházból már érdeklődtek,
merre vagyunk, mert már indul a program. A templomtól
már csak pár perc a Sziklakórház, így azután viszonylag
pontosan oda is értünk a kezdésre.
Gondolom az Obsitos olvasói közül sokan jártak a Sziklakórházban, így nem
fárasztanom őket az
ott látottak leírásával, de elhihetik nekem, hogy vendégeinknek is nagyon tetszett minden, kifejezték megrendülésüket, hiszen nem volt akármi, amit ott láttak.
Ezután következett a program második része, a Stefánia Palota, ahová szintén kissé késve érkeztünk, mert
a kórházlátogatás után még egy pillantást kellett vetni a
város panorámájára a Halászbástyáról.
Enélkül nem szabad elhagyni a várat azoknak, akik ritkán járnak a fővárosban! Késésünk miatt „borult” a program, a Ház bemutatása későbbre halasztódott, előbb jött
az ebéd. Ez nem is volt baj, sőt talán így lett jobb, mert
már úgy 14 óra körül igencsak kellett az utánpótlás, a fáradt lábak pihentetése. Jólesett a finom bakonyi sertésszelet, a bicskei borok is ritkán kaptak ennyi dicséretet, mivel vendégeink sem érkeztek üres kézzel! Ezután következett a palotalátogatás. Még mi is, akik sűrűn ott vagyunk a Stefániában, találkoztunk több újdonsággal,
megtudtunk több érdekességet a Palota történetéről, a
jól felépített, tablókkal szemléltetett és hangulatosan
előadott ismertetés során. Akkor el
lehet képzelni, hogy milyen
szép
élmény lehetett azoknak,
akik
még
nem jártak ott. Köszönet érte Horváth Ildikónak, a Ház
munkatársának, akitől részleteket hallottunk gróf Károlyi
Mihály miniszterelnök és Andrássy Katinka cselédlépcsővel összefüggő szerelmi románcáról is.
A palotalátogatás után még egy kis ejtőzés következett, a vendégek lassan készülődtek haza, már sötétedni
is kezdett. Biztosítottak bennünket, hogy sok érdekességet, újdonságot láttak, hallottak, bőséges vendéglátásban részesültek. Köszöntek mindent. Egyik februári
foglalkozásuk „tárgya” disznóvágás lesz, amelyre a töretlen kertbarátságunk jegyében szeretettel meghívnak
és várnak bennünket!
Ott leszünk!
Kolossváry Miklós nyá. alezredes
Kertbarát Tagozat
2020. január – február
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Tatai kirándulás
A Közművelődési Bizottság szervezésében október 30-án több tagozatból szerveződő kis csapatunk,
mintegy tizenketten − a rossz, esős idő ellenére −
Hárai Tibor, a Rákóczista Tagozat elnökének vezetésével vonattal elindult Tatára! Megérkezésünk után az
első látogatásunk helyszíne a történelmi vár volt.
Tata városa a Gerecse-hegység lábánál, a Kisalföld keleti csücskében kedvező természeti környezetben épült fel. Központi fekvése miatt a XIX. századtól
tizenegy településről vezet út a városba, ezért nevezték el a területet Tatai medencének. Kr.e. a II. században a rómaiak elfoglalták Pannóniát és megépítették a Limes egyik fontos katonai táborát, Brigetiót
(Ószőny), amelyet a Kismosó-forrásokból láttak el
ivóvízzel. A népvándorlás idejéből Tatán és környékén germán és avar törzsek leletei kerültek elő nagy
számban.
Tata Közép-Dunántúl, a „királyi régió” szerves része, a magyar államiság bölcsője. Az Árpád-házi uralkodók idején királyi birtok volt. A IX. században alapították a Bencés Apátságot is.
Elsőként Deodatus érkezett az apulai sanseverini
grófok nemzetségéből. Ő alapította a tatai monostort,
majd Szent Adalbert prágai püspökkel együtt ő keresztelte meg Szent István királyt. Ezért adta annak a
monostornak a Tata nevet, mert Szent István tiszteletből nem nevezte őt nevén, hanem „Tatának” szólította. Deodatus neve elfelejtődött, de megmaradt a
Tata a helység neveként.
Tata, mint a település neve először 1221-ben fordult elő. A XIII. században a Csák-család birtoklása
idején kezdődött meg a vár építése, majd Zsigmond
királytól kapott mezővárosi jogot. Az időközben felépült vár Zsigmond királynak is kedvenc tartózkodási
helye volt.
Különböző nemesi családok birtokolták a várat, de
a Rozgonyi család alatt pusztulásnak indult. A pusztulást Mátyás királyunk rendelkezése állította meg, amikor 1467-ben visszaváltotta a várat! A vár a XV. század második felében jelentős fejlődésnek indult és
vadászatok, fogadások előkelő színhelyévé vált. Az
1510. évi országgyűlést a későbbi Tóváros főterén
rendezték meg.
Az 1526-os mohácsi csatavesztés után a portyázó
törökök dúlták fel Tata környékét, de a várat gróf
Cseszneky György kapitány sikeresen megvédte.
1543-ban sajnos a törökök elfoglalták Tata várát, és a
közel 150 éves török uralom idején kilencszer cserélt
gazdát. A korábban szebb napokat megélt történelmi
hely nagyon megsínylette ezt az időszakot és csak
Buda visszafoglalása és a törökök kiűzése után kezdett Tata is ismét gyorsan fejlődni.
A II. Rákóczi Ferenc szabadságharc során 1705ben Bottyán János dunántúli hadjárata során rövid
időre a kurucok kezén is volt a vár.
A tatai uradalmat és a környező falvakat 1727-ben
az Esterházy-család vásárolta meg. Kétségtelen tény,
hogy az Esterházyak birtoklása idején fejlődött legtöbbet a vár és egész környéke. Híres építészek,
mérnökök, német telepesek, egyházi iskolák segítették e fejlődési folyamatot. 1765-ben például a piarista
szerzetesrend nyitott a településen gimnáziumot.
22. évfolyam, 1. szám

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején Görgey Artúrnak is itt volt a főhadiszállása. Klapka
György, a komáromi erőd híres parancsnoka 1849 júliusában sikeresen foglaltatta el a várat csapataival az
osztrákokkal vívott csatában.
Az 1867-es kiegyezés után Tata és a Tóváros
gyors városiasodása következett be. Az 1883-84 között – a Budapest és Komárom vasútvonal mentén – a
környék közlekedése is sokat javult.
Várszínház, hangversenyek és színházi bemutatók,
lóistállók építése színesítette a város és környéke életét. Időközben megépült a tatai edzőtábor, amely
1948-ban már a londoni olimpiára készülő öttusázóinknak is kitűnő lehetőségeket adott a felkészüléshez.
Tata katonaváros is! A Tatai Helyőrség – a MH 25.
Klapka György Lövészdandár. A MN 11. Harckocsizó
Hadosztálya is itt alakult meg 1961-ben! A rendszerváltást követően az I. Katonai Kerület Parancsnokságát is itt hozták létre, mint békealakulatot, amelyet azóta sajnos felszámolták.
A tatai vár épülete ma is kiemelt műemlék. Az
Esterházyak kastélya, amely mindig a város egyik
ékessége, jelenleg felújítás alatt van.

A vár megtekintése után egy városnéző kisvonattal
bejártuk a vár alatti Öreg-tó környékét, majd a városon keresztül utazva betekintést kaptunk a település
hétköznapi életébe is. A következő célpont egy megfelelő étterem kiválasztása volt, amelyet a város főutcáján sikerült megtalálnunk, ahol jóízű és nem drága
menüvel csillapítottuk éhségünket is.
Az ebéd befejeztével, bár esett az eső, de azért vidám hangulatban tértünk haza.
Természetesen a fentieken kívül számos látnivalót
lehetne még említeni. A vadludak ezekben a napokban kezdenek gyülekezni az Öreg-tavon, majd a ludak
sokasága november végén fog vonulni, amely önmagában csodálatos látvány lehet, hiszen 20-25 ezerre
tehető a számuk a helyiek szerint. Tata híres bővizű
forrásairól is, jelenleg Ma 42 forrásban van víz, amelyek naponta 30 ezer köbméternyi vizet adnak.
Egyszóval – az esős és hűvös időjárás ellenére –
egy nagyszerű kirándulás élményeivel gazdagodtunk,
amelyet ezúton is köszönünk Hárai Tibornak, a Rákóczista Tagozat elnökének!
Pusztai Katalin
Nőtagozat
2020. január – február
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Fenyőünnep
December 17-én délután négy órakor tartottuk
meg az immár hagyományos fenyőünnepünket,
amelyre a nagyszülőket vártuk az unokáikkal.
Sajnos az iskolaidő miatt a vártnál kevesebben jelentek meg. A beérkező gyerekeket egy igazi Mikulás várta apró ajándékokkal.
A színházteremben az összegyűlt vendégeket
Pintye János nyá. ezredes, mint a Közművelődési
bizottság immár leköszönt elnöke – ebben az évben utoljára – kedves szavakkal és verssel köszöntötte. Sajnos ebben az évben az Ügyvezetésnek arra is kellett gondolnia, hogy olyan műsort
válasszon, aminél gyerekek idén nem mehettek
fel a színpadra – ahogy a korábbi években.
A Ház félve a színpad újbóli leszakadásától és
− a sok kicsi láb dobogásában és együttes táncában ezt a lehetőséget nem volt szabad kizárni −
ezért nyomatékosan kérte a szervezőktől, hogy
idén más programot válasszanak.

szórta a közönségnek. A sok apróság lelkesen
szaladt a Mikulás bácsi elé és diadallal vitte viszsza a kapott szerzeményét.

Öröm és meglepetés a Caffé galériában
Így történt, hogy egy csodálatos énekesnő,
Ress Hajnalka vállalt egy közel háromnegyedórás
műsort; és sikeresen énekeltette meg a kicsiket
és a nagyokat. A csodálatos musical hangverseny
számai igazán a nagyszülőknek és az idősebb
gyerekeknek szólt, bár nagyon sok pici is lenyűgözve hallgatta a remek hangú énekesnőt.

A műsor vége felé bejött a színházterembe a
Mikulás is, és a megmaradt szaloncukrokat és a
csokoládékat – a gyerekek nagy örömére szét22. évfolyam, 1. szám

Az énekesnőt az
előadás végén a Klub
most megválasztott új
elnöke, dr. Keszthelyi
Gyula nyá. mk. dandártábornok egy szép
virágcsokorral
köszöntötte. Ezt követően az előtérben vehették át a karácsonyi
csomagokat az unokák és a rászoruló
idősebbek. A büfében
még további perceket
töltöttek a családok jó
hangulatban.
Ügyvezetés
2020. január – február
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Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
Repülő és Légvédelmi Tagozat
évzáró közgyűlése
A Honvéd Kulturális Központ színháztermében
tartotta november 13-án évzáró közgyűlését a Klub
legnagyobb taglétszámú (354 fős) közössége, a Repülő és Légvédelmi Tagozat. A Himnusz elhangzása
után a program résztvevőit a levezető elnöki tisztségre megválasztott Hegyi Flórián nyá. mk. ezredes, a
tagozat titkára köszöntötte.

A vendégek között voltak: Aulechla József ezredes, a
MH vitéz Szurmay Sándor Budapesti Helyőrség
Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatóság igazgatója, Domine János nyá. dandártábornok a HOKOSZ
alelnöke, Szabó Béla nyá. mk. alezredes a BPNYK
titkára, Gál István nyá. ezredes a Magyar Veterán
Repülők Szövetségének elnöke, Tóth Sándor nyá.
ezredes a Tiszta Égbolt Bajtársi Egyesület elnöke,
Papp János nyá. ezredes a Nyugállományú Honvédők Nagytarcsai Egyesületének elnöke, Dr. Kurucz
István nyá. ezredes a Fegyveres Erők Veszprémi
Körzet Nyugállományúak Klubjának elnökhelyettese,
Varsányi Mihály nyá. alezredes a Magyar Veterán
Repülők Szövetsége Kecskeméti Területi Szervezetének képviseletében, Nagy Géza százados az MH
Kiképzési és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 1.
Katonai Igazgatási Központ – Budapest képviseletében.
A jegyzőkönyv-vezetőnek és
a jegyzőkönyvi hitelesítők
személyének egyhangú szavazását követően dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. dandártábornok, a Repülő és Légvédelmi Tagozat elnöke ismertette az egy éve megválasztott jelenlegi vezetőség
beszámolóját a 2019. évi tevékenységükről. A kivetítőn
is jól követhető adatok, tények és fotók meggyőzően bizonyították, hogy ebben
az esztendőben is bőven voltak érdekes előadások,
kirándulások, remekül sikerült közösségi programok.
Csupán egy esetben kellett izgulnia a vezetőségnek,
mivel a meghívott előadó egészségi okból nem tudott
megjelenni. Ám ahogyan a repülőknél mondani szok22. évfolyam, 1. szám

ták: „a szerencse is a bátrakat segíti”, ezt a problémát is sikerült azonnal megoldani, mert a meghívott vendégként
jelen lévő Farkas Bertalan nyá.
dandártábornok, űrhajós azonnal
vállalta az előadó szerepét és
olyan sok érdekes epizóddal fűszerezett visszaemlékezést tartott, hogy a közönség vastapssal
fejezte ki elismerését.
A taglétszám alakulásában is
érdekes változás következett be. Bár elhalálozás következtében többen sajnos végleg eltávoztak, de az
új belépők révén nem csökkent lényegesen a tagok
száma, csupán az átlagéletkor lett valamivel magasabb.
Helyszűke miatt nem folytatom a beszámoló adatainak felidézését, de az magáért beszél, hogy a jelenlevők egyhangúlag megszavazták a beszámolót
és a szünetben is csak elismerő megjegyzéseket tettek.
Természetesen ahhoz, hogy a vezetőség jól teljesítse a feladatokat, a tagság részéről is megfelelő
támogatás szükséges. Ami ezúttal sem hiányzott.
Amint az elvégzett munka elismerése sem.
A tagozat érdekében végzett eredményes munkájukért dr. Keszthelyi Gyula nyá. mk. dandártábornok
a vezetőség javaslatára 37 főt részesített dicséretben
és jutalomban.

Elsőként Jakab János nyá. ezredest, a tagozat tiszteletbeli elnökét szólították, aki a BPNYKlub Repülő és
Légvédelmi Tagozat vezetősége által 2018-ban alapított életműdíjat vehette át a tagozat elnökétől.
Megjegyzés: Az életműdíjat legalább 30 év után
szakmailag elismerve, a repülő és légvédelmi csapatoknál, illetve magasabb törzsekben katonai szolgálatot teljesítő személy kaphatja meg, aki feddhetetlen
múlttal rendelkezik, és minimum10 éven keresztül aktívan dolgozott a Tagozat érdekében is.
A szünet után került sor a 2020. évi programtervezet beterjesztésére, megvitatására és egyhangú
szavazással történt elfogadására.
A közgyűlést most is egy igazán vidám légkörben,
baráti beszélgetésekkel fűszerezett vacsora zárta a
Regiment étteremben.
Büki Péter nyá. alezredes
Repülő és Légvédelmi Tagozat
2020. január – február

BUDAPESTI OBSITOS-9

Zrínyi Miklós emlékév meghirdetése
a 2020-as évre
Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára javaslatot nyújtott be arról, hogy az
Országgyűlés a 2020-as évet nyilvánítsa Zrínyi Miklós
emlékévvé annak emlékére, hogy Zrínyi Miklós – akiről
a tárca a honvédelmi- és haderő-fejlesztési programját
is elnevezte – 1620-ban, éppen 400 évvel ezelőtt született.
„Németh Szilárd javaslatában méltatta gróf Zrínyi Miklós
katonai, politikai és irodalmi tevékenységét, akinek legfontosabb célja az ország egyesítése, az oszmán hatalom kiűzése volt. Zrínyi ezer szállal kötődött a horvát
néphez – mutatott rá –, az emlékév a több száz éves
horvát–magyar együttélést és a kétoldalú kapcsolatokat
is mélyítheti. A kereszténység védelméért és a magyarok önállóságának visszaszerzéséért is küzdött.”
Hazánk történelme bővelkedik hősökben és példaképekben, akikről nagyon fontos időről-időre megemlékezni.
Életük példája legyen ma is éltető erő!
Zrínyi Miklós a szigetvári hős dédunokája, Zrínyi
György és Széchy Magdolna gyermeke 1620. május 1jén született Csáktornyán.

Zrínyi európai-, sőt világtörténelmi összefüggésekben vizsgálta a Magyar Királyság helyzetét, és felismerte, hogy egyetlen európai hatalomnak sem áll érdekében a magyarság segítése a török elleni harcokban.
Zrínyi valóban kivételes tehetségű hadvezér volt,
akinek a törökök feletti győzelmeit nemcsak a római
pápa, de Európa összes királyi udvara ünnepelte és elismerte. Tetteit ugyanakkor a dicsőség vágya helyett, a
szinte misztikus hazaszeretet és oroszlánszívű bátorság mozgatta.
A Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való
orvosság című nagyhatású műve első része kárhoztatta a hazánkat sújtó önzést, széthúzást. A mű második
része sürgette az önálló és állandó hadsereg felállítását.
„Elfussunk? nincs hová, sohun másutt Magyarországot meg nem találjuk, senki a maga országából barátságunkért ki nem mégyen, hogy minket helyheztessen
belé. A mi nemes szabadságunk ez ég alatt sohun
nincs, hanem Pannóniában. Hic nobis vel vincendum,
vel moriendum est” azaz „Győzünk vagy meghalunk”.
Zrínyi Miklós minden kézirata a török elleni fegyveres
küzdelemről szólt és ebben a sikert a magyar irányítás
alatt szolgáló nemzeti hadsereg felállításában remélte.
Ennek egyik bizonysága a Tábori kis tracta, amely egy
katonai kézikönyv egyetlen elkészült fejezete volt. A Vitéz hadnagy-ban az ideális hadvezér tulajdonságai foglalkoztatták. A Mátyás király életéről való elmélkedések című írásban Mátyás királyt valóban ideális uralkodónak tartotta.
És a nagy eposz, a Szigeti veszedelem, amelyben
15 ének 1566 versszakában írta meg Szigetvár 1566-os
véres ostromát és állított emléket a vár védőinek és
dédapjának a Szigetvári hősnek.
A Szigeti veszedelem (1648) eposz első énekében
olvasható az a négy sor, amit mindannyiunknak kívülről
kellene mondani:
Fegyvert, s vitézt éneklek, az török hatalmát
Ki meg merte várni, Szulimán haragját,
Ama nagy Szulimánnak hatalmas karját,
Az kinek Europa rettegte szablyáját.
------------------------------

A korán árvaságra jutott fiatal Zrínyi a grazi, a bécsi és
a nagyszombati jezsuita iskolákban tanult. Nevelője volt
- többek között - Pázmány Péter, bíboros esztergomi
érsek. Kiemelkedő műveltséggel bírt, magyar, horvát
nyelven kívül tudott latinul, németül, olaszul és törökül.
Itáliai útja során megismerte a latin eredetű olasz irodalmat és kultúrát. Kereskedelmi és széles politikai tájékozottsága is irigylésre méltó volt. Csáktornyán főúri
udvart tartott, innen irányította birtokai gazdálkodását
és a török elleni folytonos, napi küzdelmet.
22. évfolyam 1. szám

De híremet nemcsak keresem pennámmal,
Hanem rettenetes bajvívó szablyámmal:
Míg élek, harcolok az ottomán hóddal,
Vígan burittatom hazám hamujával.
1663-ban a király, I. Lipót Zrínyit „az egész magyar
hadsereg főparancsnokának” nevezte ki. A diadalmas
eszéki téli hadjáratban 1663-64-ben Zrínyi Miklós horvát bán vezette 80 ezer fős magyar sereg 240 km mélyen hatolt be török területre. A hadjárat a keresztény
erők nagy sikere volt a támadó török seregek ellen.
A császári udvar számára azonban a jellemes, nagy
tudású és hadi sikereket elérő gróf Zrínyi Miklóst egyre
nagyobb veszélynek tartották a Habsburg ház iránti hűsége ellenére, mert kényelmetlen volt a politikai tisztánlátása és megingathatatlan hazaszeretete.
1664. november 18-án, 44 éves korában titokzatos
vadászbalesetben bekövetkezett tragikus halála napjainkig is kételyeket ébreszt – baleset vagy merénylet –,
nincs válasz.
Szabó Béla nyá. mk. alezredes
titkár
2020. január – február
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Felhívás az SZJA 1%-ának
felajánlásáról
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az
MH Budapesti Nyugállományúak Klubját. A rendelkező nyilatkozaton a következőket kell feltüntetni:
A kedvezményezett adószáma:
19021241-1-42
A kedvezményezett neve:
MH Budapesti Nyugállományúak
Klubja
2019-ben az adózók által felajánlott
1 %-ból a számlánkra befolyt összeg:
176 857 Ft volt, amelyből a Fenyőünnep kiadásait fedeztük.
Támogatását köszönjük!
Ügyvezetés

Egy gondolat
Férfi és nő, hogyan is érthetnék
meg egymást amikor mind a kettő
mást akar; a férfi a nőt, a nő a férfit.”
Karinthy Frigyes

Honvéd Kulturális Központ
programajánló
JANUÁR
9. csütörtök 17.00 – 19.00
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
A vörösiszap-katasztrófa
Ea.: Dr. Muhoray Árpád nyá. pv. vörgy.
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
13. hétfő 17.30 – 19.00
Kép – Zene – Vers 2020
Stefánia Irodalmi Társulat
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1000 Ft
A kiállítás megtekinthető január 14-től
30-ig a HKK Könyvtárban.
17. péntek 18.00 – 22.00
Zenés – Táncos vacsoraest a
Nautilussal
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

22. évfolyam, 1. szám

18. szombat 13.00
A haza szolgálatában –
szabadságunk védelmében
A HM 2019. évi képzőművészeti
pályázatának válogatott kiállítása
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető:
február 4-ig hétköznap 13-18 óráig
A belépés díjtalan!
19. vasárnap 17.00 – 22.00
Újév köszöntő a Coctail zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft (boxban 1800 Ft)
Igényjogosultaknak: 1200 Ft (1500 Ft)
20. hétfő 14.00 – 15.30
Csendül a nóta
Operettgála
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1200 Ft
22. szerda 10.00
Alkotótáborok 2019
Válogatott kiállítás a XXVIII. Katonai
Képzőművészeti Alkotótábor és
az V. Vajai Honvéd Művésztelep
alkotásaiból
Helyszín: Caffé Galéria
Megtekinthető: február 4-ig
A belépés díjtalan!
25. szombat 10.00 – 13.00
Workshop: Horgolás másképp
Helyszín: Intarzia terem
Belépő: 1000 Ft, anyagkölts.: 2500 Ft
29. szerda 19.00 – 22.00
Dracula szerelme
Felnőtt színházi előadás
Helyszín: Színházterem
Belépő: 3200 Ft
Igényjogosultaknak: 2800 Ft
30. csütörtök 14.00 – 15.30
Ébredés: A boldogság
Életviteli előadás, tanácsadás
Ea.: Kertész Adrienn őrgy.
szakpszichológus
Helyszín: Pódium bár
A belépés ingyenes,
de regisztrációhoz kötött

FEBRUÁR
3. hétfő 17.30 – 19.00
„Maradok tisztelettel és lehajolva”
Stefánia Irodalmi Társulat
Dalszövegek versekben II.
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1000 Ft

7. péntek 18.00 – 22.00
Farsangolás a Nautilus zenekarral
Jelmezben érkezők meglepetés
ajándékot kapnak
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
8. szombat 10.00 – 13.00
Workshop a Farsang és a Valentin
nap jegyében
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1000 Ft,
anyagköltség: 2500 Ft
11. kedd 18.00
Velencei álarcok
Nemes Károly alezredes kiállítása
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető:
február 29-ig hétköznap 13-18 óráig
A belépés díjtalan!
13. csütörtök 17.00 – 19.00
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
EBESZ válságkezelés
Ea.: Dr. Szatmári László ezredes
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
14. péntek 16.00
Az én utam
Lunger Katalin festménykiállítása
Helyszín: Caffé Galéria
Megtekinthető: március 4-ig
A belépés díjtalan!
16. vasárnap 10.00 – 16.00
Farsangi kavalkád – Családi nap
10-14 óráig
Maszkkészítés, arcfestés, kézműves
foglalkozás, farsangi felvonulás
14-16 óráig
Hófehér és a törpék – családi musical
Helyszín: Szinházterem, Pódium bár
Belépő: kézműves házba 800 Ft
Ugyanide igényjogosultaknak 500 Ft
Egész napos belépő: 2500 Ft
Ugyanez igényjogosultaknak 2000 Ft
16. vasárnap 17.00 – 22.00
Farsangi mulatság a Luxemburg
Rádió zenekarral
Zenés táncest
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft (boxban 1800 Ft)
Igényjogosultaknak 1200 Ft (1500 Ft)

2020. január – február
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18. kedd 10.00 – 11.30
Gondtalan órák
Az orfeumtól a retró klubig
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1400 Ft
Délután zenél a Pódium bárban a
Sétahajó Zenekar

20. hétfő 10.30
HOKOSZ Elnökségi ülés
Helyszín: HKK 219. terem

20. csütörtök 19.00 – 22.00
Móricz Zsigmond:
Nem élhetek muzsikaszó nélkül
A Zenthe Ferenc Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 3200 Ft
Igényjogosultaknak: 2800 Ft

23. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti bizottság
ülése
Helyszín: HKK 219. terem

22. szombat 19.00 – 22.00
Velencei karnevál – Farsangi Bál
Helyszín: Stefánia Palota
Fellép: Tarján Pál operaénekes
Zene: Helikon Band
Belépő: 12 000 Ft
Igényjogosultaknak: 10 000 Ft
Belépés csak álarcban!
25. kedd 19.00 – 20.30
KÖZTÉR
Orvos – Tóth Noémi:
Családi örökségeink – sebek,
traumák és a gyógyulás útjain
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2000 Ft
Igényjogosultaknak:1600 Ft
27. csütörtök 14.00 – 15.30
Ébredés
Életviteli tanácsok az egészséges
életmóddal kapcsolatosan
Helyszín: Intarziás terem
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött
27. csütörtök 18.30 – 21.00
MH Központi Zenekar –
Indulók a filmzene világából
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultaknak: 900 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!

22. évfolyam, 1. szám

21. kedd 10.00
Klubtanács ülés
Helyszín: HKK 218. terem

27. hétfő 10.00
Közművelődési bizottság ülése
Helyszín: HKK 219. terem

FEBRUÁR
8. szombat 10.30
HOKOSZ 20. éves jubileumi
közgyűlés
Helyszín: Színházterem,
majd Regiment étterem
11. kedd 16.00 – 22.00
Nyugállományúak bálja
Zártkörű rendezvény!
Helyszín: Stefánia Palota földszint
Zene: Sétahajó Zenekar
Belépő: 4500 Ft
18. kedd 10.00
Titkári értekezlet
Helyszín: HKK 219. terem
19. szerda 10.00
Múzeumlátogatás
Budavári Történeti Múzeum
24. hétfő 10.00
Közművelődési bizottság ülése
Helyszín: HKK 219. terem
27. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti bizottság
ülése
Helyszín: 219. terem

Honvéd Kulturális
Központ
Nyitva: naponta: 08.00 - 22.00
1143 Budapest,Stefánia út 34-36.
Tel.:+36-1-460-0796;
HM:26-424
honlap: www.bphkk.hu
Közönségszolgálat és
jegypénztár
Tel.:06-1-383-4958;HM:26-163

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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TARKA OLDAL

Humoros történetek:

Kresz

Katonaság

Elkezdett esni az eső:
Tanuló: - Ezt a vízsöprőt hogy is kell bekapcsolni?
Én: - Az ablaktörlőre gondolsz?

A kötelező sorkatonai szolgálat idején két cimbora beszélget.
- Samu, hogy lehet, hogy megúsztad a katonaságot,
hisz makkegészséges vagy?
- Öregem, én sem értem. Háromszor is voltam sorozáson, sose volt velem semmi gond. Fogadtam is a sorozó orvossal tíz darab ezresben, hogy alkalmas vagyok.
Sorozás
Katonai sorozáson kérdezik az újonctól:
- Maga mi a civil életben?
- Tolmács vagyok, több nyelven beszélek.
- Jó, akkor beosztjuk postaszolgálatra. Maga fogja
nyalni a bélyegeket.
Kiképzés
Az őrmester így szól az újoncokhoz:
- Uraim, van egy rossz és egy jó hírem! Először a jó hír:
a ma reggeli futáskor Kovács közlegény fogja a tempót
diktálni!
A szakasz rendkívül megörül ennek, mivel Kovács közlegény kövér és eszméletlenül lassú. Azonban az őrmester folytatja:
- És most a rossz hír: Kovács közlegény, szálljon be a
teherautóba, és indítson!
Baleset
A feleségem autóbalesetbe keveredett. Azzal védekezett, hogy a másik fél éppen fánkot evett és a telefonját
babrálta.
A rendőrség szerint ez nem mentesíti a felelősség alól,
mert mindenki azt csinál a saját nappalijában, amit
akar.
Karbantartás
Felnőtt nő vagyok, de az apám még mindig azt hiszi,
hogy egyáltalán nem értek az autókhoz. A múltkor is
megkérdezte: "Biztos, hogy nem felejted el az évenkénti olajcserét a kocsidban, kislányom?" Erre én azt feleltem: "Persze, hogy nem felejtem, apu, sőt, még cukrot
is teszek hozzá, attól olyan finom vattacukor illatú!"
Légitársaság
Egy férfi hazafelé tart a nyaralásból. A repülőtéren azt
mondja a csomagfeladásnál:
- Azt szeretném kérni, hogy a piros bőröndömet Hawaiira küldjék, a kéket pedig Londonba.
- Sajnálom, uram, de ezt nem tudjuk megtenni.
- Nem? - kérdez vissza a férfi. - Na, ezt örömmel hallom. Mert tavaly pont ezt csinálták a poggyászommal.

Tanuló: - Belelóg a kormány a szemembe!
Tanuló: - A benzines autót is úgy kell kormányozni,
mint a diesel-t?
Tanuló beül a kocsiba, majd pumpálja felfelé az ülést,
hogy kilásson:
- Akkor először felcsinálom magam!
Tanuló: - Úú, messze vagyok az üléstől!
- Miért rángatod a kormányt?
Tanuló: - Mert beleakadt a kezem a másikba!
Tanuló: - Uuu, a kuplungot véletlen visszafelé nyomtam be!
30-as övezet, jobbkéz szabály. Tanuló nem ad elsőbbséget, befékezek, majd tájékoztatom, hogy elsőbbséget kellett volna adnia!
Tanuló: - Szombaton is?
- Lakott területen csak 50-nel szabad menni!
Tanuló: - Az nem csak ajánlott?
Előttünk átment a piroson egy busz. Tanuló megy
utána, befékezek és rászólok hogy piros a lámpa.
Tanuló: - Uuuuuu…azt hittem a buszon ülök!
Vizsgán a Széchenyi téren parkolunk, úgy sikerül beállni, hogy csak az egyik oldalon lehet kiszállni.
Vizsgabiztos: - Kisasszony! Az oktató még csak valahogy ki tud szállni, de én nem.
Tanuló: - Anyukám is így parkol, a mama meg mindig
átmászik a másik oldalra és ott száll ki!
Piros a lámpa, megállunk. Megérkezik mögénk egy
BUSZ, a tanuló a járó motort még egyszer elindítja,
gyorsan lekapom a kezét az önindítóról, majd megkérdezem:
- Mit csinálsz, hisz jár a motor?
Tanuló: - Gyorsan elindítom még egyszer, mert ha lefulladnék a második indítással még van esélyem elindulni, hogy a BUSZ ne jöjjön belénk!
Rutinpálya, első óra.
Tanuló: - Ha elfárad a lábam, a másik lábammal is
nyomhatom a kuplungot?
Rutinpályán a tanuló:
- Egyesben már tudok tolatni!

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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