AZ MH BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA KIADVÁNYA
19. évfolyam, 2. szám

A 19. Nyugállományúak Bálja a Stefánián
Február 14-én mintegy 260 résztvevővel került
megrendezésre a MH Budapesti Nyugállományúak
Klubjának bálja immár 19. alkalommal. A rendezvényt levélben köszöntötte Vargha Tamás államtitkár úr is.

A vendégsereg már 15 órától kezdett gyülekezni
a Stefánia Palota földszinti termeiben. Néhány perccel 16 óra után üdvözölte az egybegyűlteket Nagy
Gyula nyugállományú ezredes a Klub elnöke.
Rövid üdvözlő beszédében ismételten és örömmel utalt arra, hogy a Budapesti Nyugállományúak
Klubja, mint az ország legnagyobb nyugdíjas szervezete, egyben a törvényes előírások szerint működő civil szervezet képes arra, hogy egy ilyen rangos
eseményt minden évben megrendezzen.
(folytatás a következő oldalakon)
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Nőnap - 2017
Érdemes minden évben újra és újra elismételni:
A NŐNAP mindig a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Ezt az ünnepnapot a világban 1917 óta, Magyarországon pedig 1948 óta minden év március 8-án tartják meg.
A női mivolt már egy pici óvodás kislányban is
tetten érhető. És ha egy nő már nagymama korba
ér, női mivolta mindig átragyog minden tettén, mozdulatán, mosolyán és szavain.
A következő idézetek nagyon beszédesek; jellemzik a férfiak gondolkodásában felbukkanó –
számukra nehezen megválaszolható – kérdéseket, a
csodálatot és még sok mindent, amelyet a férfi társaink évszázadok óta rólunk a női nemről gondolnak: Álljon itt először Csitáry-Hock Tamás kortárs író
tollából származó idézet:
„Az igazi Nőt a férfi engedi élni. Mert a Nő
ugyanúgy ember. És Társ. A férfi társa. Mindenben.
Mindent megtehet érte: moshat, főzhet, takaríthat de nem azért, mert ez a dolga. Hanem szeretetből.
Szeretetből, amit a férfi észrevesz, és viszonoz. Talán mos, főz, takarít - vele együtt. Vagy csak egyszerűen nem vár el mindent tőle. Nem teszi szóvá,
ha nincs kész időre az ebéd, vagy kicsit gyűrött az
ing. Mert nem ez a legfontosabb számára. Nem az
ebéd, nem a tárgyak, nem a külsőség. Hanem a
Társ. A Nő az igazi.”
Pierre-Auguste Renoir impresszionista festőművész (1841-1919) idézetében egy nagyon fontos
szempontot olvashatunk, nevezetesen a férfiak is
igénylik a biztonságot a nő mellett.
„A nők semmiben nem kételkednek, ha velük
vagy, a világ hihetetlenül egyszerű. Mindent a maga
helyére tesznek, valódi jelentősége szerint osztályoznak. Igen jól tudják, hogy az ő nagymosásuk
olyan fontos, mint a német császárság megalapítása. Velük biztonságos az élet.”
És mi a helyzet a szakmájában, hivatásában sikeres, vagy ne adj Isten a tudós nőkkel? A férfiak –
mondjuk ki nyíltan – csodálattal vegyes rosszallással
tekintenek a hozzájuk közel álló nő kettős feladatban
elért teljesítményére és lelkük mélyén érzik, hogy ez
a férfiúi kényelmi szférájuk határait szűkíti.
A nők tanuláshoz való hozzáférésének lehetősége Európában csak a 19. század közepétől nyílt
meg. A kötelező népiskolai oktatás mellett kevés
számú felső iskolát szinte csak egyházak működtettek lányok számára. Az egyetemi képzés először
Zürichben, Bernben és Genfben vált elérhetővé a
kelet-európai nők számára.
Ügyvezetés
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Nagy Gyula ezredes úr
megköszönte a szervezetek és az egyéni szponzorok (lásd. később) anyagi
és erkölcsi támogatását
is, amely szintén nélkülözhetetlen ahhoz, hogy itt
a Stefánia Palotában lehessen megtartani a rendezvényt, majd felkérte
Dr. Papp Ferenc ezredest,
a Társadalmi Kapcsolatok
Főosztály megbízott vezetőjét, aki kedves feleségével volt jelen, hogy nyissa
meg a bált.
Dr. Papp Ferenc ezredes úr
bevezetésként teljes egészében
felolvasta Vargha államtitkár úr
levelét, amelyet Nagy Gyula elnök úrnak címzett és szóban is
megerősítette az elismerés szavait, amelynek bizonyítékait –
mióta ezt a beosztást betölti –
személyes tapasztalataival csak
megerősíteni tudja.
Az ezredes úr köszöntötte a
90. életévét betöltő Tamás István nyugállományú mérnök őrnagyot, a Klub egyetlen élő alapító tagját, aki egyéni támogatóként is szerepel, majd pezsgős
koccintásra invitálva jó szórakozást kívánt és megnyitotta a bált.
Az Ügyvezetés meghívását elfogadva a bált megtisztelte jelenlétével Aulechla József ezredes, a HKK
parancsnoka.
A bál szponzorai:
MH Vezérkari Főnök,
HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály,
Katonai Nemzetbiztonsági Hivatal,
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár,
Honvéd Kulturális Központ,
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.,
MH Geoinformációs Szolgálat,
MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós ezred,
Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége,
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Ügyvezetés,
Nőtagozat,
Kártya Klub tagozat,
Felderítő II. tagozat,
Rákóczista tagozat.
A bál egyéni támogatói:
Bencsikné Bartha Gyöngyi festőművész,
Gál Anikó,
Morschhauser Miklós festőművész,
Pánczél Zoltán festőművész,
Puskás Lajos,
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Rétsághy Györgyi keramikus,
Serfőző Gyuláné Vera,
Székely Klára,
Tamás István alapító tag,
Venicz Lászlóné.
Műsor:
A
megnyitó
után egy órás remek és nagyon
színvonalas operett-gálát
láthattunk, „Amíg élünk
zenélünk” címmel
Kovács Robi – a
Görbetükör Színi
Társulat vezetője
és még három művésze – Galambos
Lilla, Kassai Katalin, Derzsi György
– kedves humorral
és sok tánccal is bővelkedő előadásában. A művészeknek nagy
sikerük
volt,
amit a hoszszantartó tapsok is igazoltak.
Kovács
Robi, mint egy
igazi showman
először
két
János
nevű
férfi vendéget,
majd két kedves
hölgyet
megszólítva
bekapcsolt a
műsorába.

Vacsora:
A vendégek kétféle – előre megjelölt – menüből
válogathattak, amelyek nagyon finomak voltak, és
ahogyan néhányan megállapították, ezek az ételek
már a gasztronómiában bekövetkező változásokat is
tükrözték.
Zene:
A finom vacsorát követően rövidesen – a Sétahajó
Bulizenekar is hangolt, akik már második éve kaptak
felkérést, mivel az elmúlt évben is nagyon színvonalas, változatos zenét adtak. Elmondható, hogy szinte
szünet nélkül egymás után játszották az ismert és a
közönség által szeretett melódiákat.
A zenészek táncversenyt is szerveztek és a győztes párnak felajánlottak egy palack márkás fehér bort.
A keringőre végül hat pár jelentkezett, akik az öttagú
szigorú zsűri vizsgáló tekintete előtt táncoltak az ismert valcer dallamaira. A zsűri egyhangú döntése végül Fenyvesi Lászlót és kedves partnerét találta a legjobbnak.
2017. március – április
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A Sétahajó Bulizenekar művészei

A táncok figuráit nem lehet elfelejteni

Ebben az évben is láthattunk évek óta összetartó
közösségeket, akik még a korábban megszokott asztalhelyükhöz is ragaszkodtak, így a Nőtagozat, a
Rákóczisták, a Repülősök és így tovább.

Sok résztvevő örömmel állapította meg, hogy a zenekar most is hozta az előző években megszokott
magas színvonalú szórakoztató zenét. A zenekar a
műsorát különböző zenei blokkokkal színesítette spanyol, olasz, és orosz számokkal és gyönyörűen
énekelt ismert musical dalokkal – amelyekhez az énekesnő sokszor az előadott zenei anyaghoz illő ruhát is
viselt. (Megjegyezzük, hogy a zenekar szinte teljes
mértékben mellőzte az úgynevezett mulatós zenét –
köszönet ezért.)
A bál vége felé – 10 órakor, amikor az úgynevezett
kemény mag még lelkesen ropta a parketten – az
énekesnő megkérdezte, hogy jövőre játszanak-e majd
country zenét is. A lelkes IGEN után a táncest végül a
jó hangulatnak köszönhetően jóval 10 óra után ért véget.
Nagy Gyula nyá ezredes minden távozótól személyesen búcsúzott el a palota kapujánál, mindenkinek a
lelkére kötötte vigyázzanak magukra, hogy a következő évben a Klub 20. jubileumi bálján minél nagyobb
számban ismét együtt lehessünk.
Az est végén a szervezők fáradtan, de elégedetten
állapították meg: érdemes volt ezért annyit dolgozni,
szervezkedni, szponzorokat keresni, hogy örömet
szerezzenek az idős, de fiatalos lelkületű tagságnak.
Hívjuk és várjuk a fiatalabb, a közelmúltban nyugállományba vonult hölgyeket és urakat, hogy ők is tapasztalják meg a közösségünk összetartó erejét elsősorban a tagozatokban, másodsorban a nagyobb közösségi rendezvényeken.

A Nőtagozat mindig együtt ünnepel
A báli hangulatot minden évben színesíti a kvízjáték is, amelyre a szponzorok és egyéni támogatók, sőt
maguk a bálon résztvevő vendégek is ajándékokat
hoztak.
A mintegy 170 darabot kitevő adomány – festmények, dombor-térképek, könyvek, közöttük három darab értékes és különleges dobozkönyv, italok, pohár
készletek, apró szuvenírek – vonzó volt a báli vendégek számára, mert az ajándékokat a kvízjáték apró
szelvényeinek száma rejtette.
A legnagyobb örömet a festmények megnyerése
szerezte, amelyre az egyéni támogatók hozták el saját
műveiket. A kvízjáték bevételéből a Klub további rendezvényeket tud majd finanszírozni, amelyeket a Klub
tagsága megszokott és továbbra is igényt tart. (Például nemsokára fogjuk nőtagjainkat is köszönteni a
Nőnap alkalmából.)
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Viszontlátásra 2018-ban a jubileumi 20. Nyugállományúak Bálján.
Ügyvezetés
Nem az a lényeg, hogy mi történik a világban, hanem az, hogy te hogyan éled meg a történéseket, ha
felül tudsz emelkedni önmagadon, akkor uralkodhatsz
a csillagaid fölött.
Fritz Riemann
Milyen szomorú is, hogy minden elmúlik egyszer,
ami szép.
Wass Albert
2017. március – április
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Elbúcsúztattuk Szepezdi Dezső nyá. ezredest a
Híradótagozat örökös tiszteletbeli elnökét
Szepezdi Dezső nyá. ezredest mindenki ismerte a Budapesti Nyugállományúak Klubjában. 1974-óta tagja volt a
klubnak, és alapító tagja a 15 éves Puskás Tivadar Híradó
Bajtársi Egyesületnek. Szinte hihetetlen, de már 40 éve,
hogy nyugállományba vonult és belépett a klubba, mert
nem tudott tétlenül pihenni. Mindig tettre kész és a közösségért tenni akaró személyiség volt, akkor érezte jól magát, ha a közösségért, barátaiért, a volt munkatársaiért sikerült valamilyen munkát végezni
Számára a siker a mások sikerének
elősegítése volt. 1978-tól 1998-ig a
Híradó tagozat elnöke volt, a tagozat
életében rajta kívül senki sem töltötte
be ezt a tisztséget 20 éven keresztül.
Nyolcvan évesen látszólag visszavonult, de azóta is aktív tagja volt a Híradó tagozatnak. Mindig volt véleménye, javaslata. Akik régóta ismerték,
azok látták rajta, hogy a 97 év kikezdte
az egészségét. A klubunknak örökös
tiszteletbeli tagja, a Híradó tagozatnak és a Puskás egyesületnek örökös tiszteletbeli elnöke lett.
1919. március 19-én Malackán (ma Szlovákia) született, tanulmányait Veszprémben és Pécsett végezte. 1939.
február 1-jén bevonult katonának. Itt ismerkedett meg a
híradó szakterülettel, a pécsi lövészezred távbeszélő századában. Egy évvel később, mint hadapród őrmester részt
vett az erdélyi bevonulásban. Felettesei hamar felfigyeltek
a jó képességű fegyelmezett katonára és 1943-ban már,
mint zászlóst áthelyezték a budapesti Bolyai Műszaki Akadémiára, amelyet jó eredménnyel végzett el és főhadnagyi
rendfokozatba léptették elő. 1944-ben megnősült, a háborútól nászajándékként megkapta a keleti frontra vezénylést, ahol szovjet hadifogságba esett, csak 3 év után tért
haza Pécsre. Rövid tétlenség után, 1948-ban hívták vissza
a Magyar Honvédség Pécsi Kerületi Parancsnokságra híradó tiszti beosztásba. Nem sokkal ezután a 43. Önálló
Híradó Ezred törzsfőnöke, majd ezredparancsnoka lett. Hivatásos katonai szolgálatát 55-éves korában, 1974-ben az
MH Központi Harcálláspont híradó hadműveleti főtisztjeként fejezte be, ezredesi rendfokozatban.
18 éves korától rendszeresen fényképezett, összesen
38 album telt meg, amelyben különböző családi és társadalmi rendezvényekről készültek felvételek. Ezek a képek
hűen ábrázolják az elmúlt évtizedek eseményeit. Három
könyvet írt, visszaemlékezést a honvédségnél eltöltött
szolgálati évekről és életéről, sorsának alakulásáról. Legutoljára 2014-ben jelent meg „Mementó” című életét bemutató kiadvány, amelyben betekintést nyújtott a magánéletének történetébe. Közvetlen kapcsolatban álló ismerőseinek tiszteletből dedikált példányt ajándékozott.
Átélte a háborúban a szőnyegbombázásokat, a fronton
túlélte a közvetlen tűzharcot, amikor a zászlóaljával a bekerítésből kitörtek, a fogságból szerencsésen hazatért és a
családjával újból találkozhatott. Rövid megszakítással, de
folytathatta a katonai pályáját, amit hívatásának tekintett.
A Klubunk minden tagja és a Puskás egyesület nevében 2016. december 19.-én dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy búcsúztatta a Nemzeti Sírkert szóró parcellájában.
Soós Tamás nyá. alezredes
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Búcsú egy térképésztől
Váratlanul jött a szomorú bejelentés: életének nyolcvankilencedik évében elhunyt Dusnoki Sándor nyugállományú mérnök ezredes. Egy olyan életpályára emlékezünk,
amely gyakorlatilag teljes egészében a haza fegyveres
szolgálatában állott, és amely a katonai térképészethez kötődött.
Mély tisztelettel és részvéttel kísértük utolsó útjára a
Farkasréti temetőben Dusnoki Sándor mérnök ezredest,
a Magyar Honvédség halottját, aki évtizedeken át a térképészeti biztosítás, kutatás, ellátás területének végrehajtásában és irányításában látott el felelős beosztást.
Dusnoki Sándor 1928. július
8-án született Szakmáron. Középiskolai tanulmányait Kalocsán végezte.
Sorkatonai szolgálatát 1950.
május 2-től töltötte Szekszárdon,
majd Mátyásföldön, innen jelentkezett az MN Térképészeti
Intézet térképész tiszti iskolájába, amelynek elvégzése után –
1952. március 15-én – előléptették alhadnaggyá és beosztották az MN Térképészeti Intézetbe. Társaival együtt azonnal bekapcsolódott az országos 1:25 000 méretarányú gyorshelyesbítés feszített munkálataiba, ahol sokszor a terep bejárása után a rajzi munkákat éjszaka, petróleum- vagy gázlámpa fényénél végezték.
Még abban az évben megkezdte tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Hadmérnöki Karán. Az egyetemet
1957. május 17-én eredményesen fejezte be. A végzetteket az újfelmérés befejezése érdekében azonnal a terepes
munkára irányították. Előbb topográfusként, majd az újjáalakult Geodéziai osztályon geodéziai alosztályvezetőként
dolgozott. Ezt követően kartográfusként vett részt az
1:50000-es méretarányú térképek helyesbítésének elkészítésében.
1966-tól az intézetparancsnok helyettese volt, majd
1973-1976-ig intézetparancsnok lett. Ez idő alatt újult meg
a térképészet, a tudományos élet, az együttműködés a
polgári térképészettel.
1976. december 1-jén szolgálatfőnöknek nevezték ki az
MN Térképész Szolgálat Főnökségre, amely beosztást
1983. december 1-jéig, nyugállományba helyezéséig töltötte be.
Dusnoki Sándor ezredes úr egész életútját végig kísérte a közösségért végzett munka. Csendesen, nem hivalkodóan végezte a dolgát, szolgálta a magyar katonai
térképészet ügyét.
Nyugdíjazása után hamarosan, már 1986-ban bekapcsolódott az MN Budapesti Nyugállományúak Klubja Térképész tagozat munkájába. 1995-1996 között a tagozat elnöki tisztségét töltötte be, ezt követően a tagság megválasztotta a Tagozat Örökös Tiszteletbeli Elnökének. 2006ban a Klub Örökös Tiszteletbeli Tagja is lett. 2011-ben
megkapta a katonatérképészek legmagasabb elismerését
a Rédey emlékplakettet
Tóth László mérnök ezredes.
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Nem csak a Lámpamúzeumot látogatjuk
Amikor kiléptünk a Fegyvernemi Múzeum kapuján, egyikünk azt javasolta, menjünk el a Magyar utcába, a Lámpamúzeumba, ahol biztosan szemet
gyönyörködtető látványban lehet részünk. Egyben
meglátogatjuk tagozatunk egyik régi tagját is, aki
egészségi állapota miatt nem tud eljárni a közös
programjainkra. Természetesen mindnyájan rábólintottunk. Ők már jártak ott, s volt aki többször is.
Korábban már hallottam a világhírűnek számító
zsámbéki Lámpamúzeumról, de nem tudtam, hogy
egy volt honvéd főhadnagy, Borus Ferenc (hajdanán légvédelmi gépágyús volt) hozta létre.
1960-tól szorgalmas és
áldozatos gyűjtő- és restaurátori munkájával a
hetvenes évekre elérte,
hogy már a település határain túl is felfigyeltek rá.
1979-ben a település vezetésétől erre a célra kapott szépen karbantartott lakóépületben mára legalább 1100 világítóeszköz sorakozik „katonás rendben”. A mesteri finomsággal kidolgozott kínai és
meisseni porcelánlámpáktól kezdve az egyszerű
vasúti fényforrásokig, mécsesekig, nemzetközi mércével mérve is páratlan kollekciót azóta múzeumként
látogathatják és csodálhatják az érdeklődők. A gyűjtemény 1995-ben bekerült a Guinness Rekordok
Könyvébe, s az amerikai Nemzetközi Lámpaklub és
az Ausztrál Múzeumok Társasága is tagjai közé választotta. A település egyik nevezetességének tulajdonosát állhatatos tevékenysége elismeréseként a
város díszpolgárává avatták, a köztársasági elnök
pedig kitüntette az Arany Emlékéremmel.

helyiségben, ahová csak a honvédséghez közel álló
látogatóit hívja be, van egy „katonai múzeuma” is. Itt
a különböző katonai vonatkozású tárgyait (régi sisakok, jelvények, kitüntetések, festmények, térképek
stb.) őrzi, melyek még a hadtörténelemben jártas
vendégeket is ámulatba ejti. Ráadásul minden egyes
darabnak megvan a maga kis története. Mivel feleségemmel már többször is jártunk ott, számunkra már
ez a beszélgetés volt az igazi élmény!
Reméljük, a következő években is lesz, akiért érdemes lesz felkeresni a zsámbéki Lámpamúzeumot.
Ezt a kirándulást javasoljuk a Tagozatunk tagjainak, sőt a Klub többi tagozatának is.
Büki Péter nyá. alezredes
Repülő és Légvédelmi Tagozat

Nyírfa
Áprily Lajos költőnek van egy kedves négysoros
verse:
Nyírfák
„El-el nézem finom nyírfáimat,
úgy állanak, mint egy szőke lánycsapat.
Finn lányok. Szűz lelkük kedves nekem
Küllikikki, Hilka – így dédelgetem.”
Zaicz Gábor etimológiai szótára a nyír szavunkat
ősi, finnugor, esetleg uráli szónak tekinti. A szónak
már 1055-ben nyoma van nyelvünkben, de 1252 után
írásos formában is megtalálható. Az Etimológiai (eligazító) szótárban ez áll róla: „Az ősmagyar korban
egy fajta vékony ágú, vizes talajon növő fa.”
Kosztolányi Dezső „A zsivajgó természet”, „Fák
beszéde” ciklusában a Nyírfa is megszemélyesül és
ekképp mutatkozik be:
„Héjam fehér, mint a papír,
Megbabonázza azt, aki ír
és hogyha elrontott a hír,
nevem álmodba visszasír,
Ízen neked a nyír.”
A nyírfa levele gyógynövényként használatos, belőle főzött tea vértisztító, gyógyítja a csúzt, a májbetegségeket, szünetelteti a lázat, de vizelethajtó hatása is van.
A szóval kapcsolatban van szólás és mondás is.
Például „sokat jár a nyíresbe” – azaz megőszült a haja, illetve „Nyírpóznával póználja a fejét” – fehéredik a
haja, azaz őszül.
Jobbágy Zoltán nyá. ezredes
Felderítő-I tagozat

Amikor a múzeum vendégkönyvét átlapoztam,
szinte Európa minden országából és a Föld számos
távoli tájáról is találhattam elismerő bejegyzéseket.
Legutóbb szeptemberben látogattuk meg néhány tagozatunkhoz tartozó házaspárral. Borus Ferenc most
is nagy örömmel fogadott bennünket. Láthatóan nagyon boldog volt, hogy ismét találkozhat, beszélgethet a hadsereg egykori tagjaival, s a maga módján
vendégül láthatja őket. Mi pedig büszkék vagyunk rá,
jó érzés látni, hogy a 85. életévéhez közeledve is milyen lelkesedéssel beszél a gyűjteményeiről. Nem véletlenül írtam többes számban! Ugyanis az egyik
19. évfolyam, 2. szám

Sir Arthur Eddingtont (1882-1944), a világhírű brit
csillagászt és fizikust megkérdezte egy újságíró:
‒ Uram, úgy értesültem, hogy Einstein elméletét önnel együtt csak három ember érti az
egész világon. Igaz ez?
A tudós nem szól, a riporter restelkedik.
‒ Persze, persze, ön sokkal szerényebb annál,
semhogy erre a kérdésre válaszoljon.
‒ Szó sincs róla, csak eltűnődtem. Ugyebár,
Einstein meg én, ez kettő. De ki lehet a harmadik?
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1848. március 15.
Visszatérő és mindig felemelő nemzeti ünnepünk
Március 15., amely immár elválaszthatatlanul hozzátartozik történelmünk dicsőséges lapjaihoz. A tavasz
még csak próbálkozik, de az ünnepnapon már a települések emlékhelyein ott lengedeznek az óvodások pici nemzeti színű zászlócskái.
Köszönet az óvó néniknek, akik a legkisebbeket
is szeretettel terelgetik a márciusi ünnepen. Számunkra is, akik bizony már sok tavaszt megéltünk
legyen ez a nap mindig megújuló ünnep.
Az elmúlt évben Jókai Mór tollából idéztük meg
annak a napnak történéseit, és Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét csatoltuk Jókai cikkéhez,
amelyet jó volt mindig újra olvasni.
Most, 2017-ben idézzük fel egy másik márciusi ifjú alakját.
A 22 éves Vasvári Pált 1848. március 15-én a kitörő forradalom vezetői között találjuk. Fontos szerepe volt a 12 pont szövegezésében és a népgyűlés
elé történő terjesztésében is. Amikor Petőfi a forradalom nevében lefoglalt nyomdagép mellett emlékezetből írta le a Nemzeti dal sorait, Vasvári ollóval a
kezében várta egy-egy újabb versszak megszületését, felszabdalta a papírt, hogy gyorsabban dolgozhassanak a betűszedők.

lat betiltása után pedig az Irodalmi Körben és az
1847-ben megalapított Ellenzéki Körben is aktív
szerepet vállalt. 1847-től pedig a Pilvax kávéházban szerveződő társasággal is kapcsolatba lépett.

A márciusi forradalom után Vasvári tagja lett az
úgynevezett Közcsendi Bizottmánynak és ebben a
minőségében üdvözölte hivatalosan a Batthyányi
kormány tagjait, akik Pozsonyból az országgyűlésről
április 11-én érkeztek meg Pestre.
Vasvári Pál írásaiban, mint ifjú néptribun ír, szónokol, lelkesít.
„Leszámolunk a Habsburgokkal! Függetlenek leszünk! Országunkban egyenlőség, testvériség, szabadság uralkodik! Nem lesznek kiváltságosok hazánkban, közéletünkben emberség s tisztesség lesz
a mérték!”
A kormányban titkári állást kapott Kossuth Lajos
pénzügyminiszter mellett. Amikor Jellasics horvát
bán szeptemberben megtámadta Magyarországot,
Kossuth polgári futárszolgálattal is megbízta. Jellasics támadásának hatására Kossuth megbízásából
Somogyba indult, hogy segítse a népfelkelőket.
A fiatal Vasvári, aki lelkesen vett részt a márciusi
forradalomban az Irányeszmék című írásában a vezető és a vezetett nép viszonyáról ír. Úgy látszik, a
történelem mindig ismétli önmagát, hiszen az Irányeszmékben – bár régies stílusban – a mindig újra és
újra felbukkanó kérdésről a demokrácia és a diktatúra viszonyáról olvashatunk.
„A gyermek egyedül nem képes útnak indulni,
vezetőre van szüksége. Kiskorú nemzetnél ez
alapja a fővezéri hatalomnak. A népet vezeti egy
tapasztaltabb, okosabb férfiú. A tömeg ragaszkodása egy ily vezérhez igen természetszerű. Nála
látják elrejtve jövőjök kulcsait, gyermeki bizalommal simulnak hozzá. Olyan e vezér, mint a
mágnesvas, melyre az apró vasporszemek köröskörül ráragadnak. Lehet-e bűnről vádolni e delejvasat azért, hogy annyi apró porszemet magához láncol? A keblében rejtett erő láthatatlan hatalma vonzza magához e kis részeket, s ezek
önkéntesen simulnak hozzá. Tapasztalatlan népnél vezér csak az lehet, ki ily benső varázserővel
bír.”
1849-ben őrnagyi rangban ő maga is szabadcsapatot szervezett. A Rákóczi szabadcsapat parancsnokaként tapasztalatlanságában sajnos nem lehetett
eredményes. Erdélyben, a Gyalui havasokban a felkelő románok megölték. Halála pontos dátuma nem
ismert és holtteste Petőfi Sándorhoz hasonlóan –
utóbb soha nem került elő, hősi emléke azonban
mindmáig fennmaradt.

Naplójában így írt:

Vasvári 1826-ban született még Fehér Pál néven,
1847-ben kezdte el használni a Vasvári nevet, és az
1848. január elején megjelent Történeti Névtár című
művében a kiadó Magyar Mihály, már Vasvári Pálként szerepelteti nevét.
Vasvári Pál 1844 óta a politizáló egyetemi ifjúság ismert alakja volt, az Egyetemi Magyar Társu-

19. évfolyam, 2. szám

„Én is ott járok a viharos események közt, mint
Plinius egykor a Vezúv hegy tűzokádásánál, a
természet roppant tüneményét vizsgálva, hogy
az utókornak leírja… s míg az utókorról gondoskodott, a lávatömeg őt eltemeté…”
Halott huszonhárom évesen, a forradalom halottja…
Szabóné dr. Szalánczi Erika
Térképész tagozat
2017. március – április
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ÉLETKÉPEK – választás
Mi emberek nagyon büszkék vagyunk, hogy a teremtett világban a csúcson van a helyünk, mert van eszünk,
tudunk cselekedni, dönteni, sok minden közül választani.
Apropó választás! A mesében előfordul, hogy az állatok is szoktak királyt, bírót, elöljárót választani, s ezekről
az eseményekről jó kis meséket olvashatunk.
Nézzünk egy újabb, verses mesét!
VÁLASZTÁS
„Lázban ég az egész tanya, összegyűltek az állatok.
Ki legyen a polgármester, ez a kérdés, válasszatok.
Feltétel a pártatlanság, toll, bőr, szőr színe nem számít,
fontos, hogy a józanész győzzön, az minden mást elnémít.
Ki lenne jó, ki nem volt még, vegyék sorra, ne várjatok
Négyévente van választás, el ne szalasszátok!
A tyúknak tyúkesze van, tojást tojni épp elég,
a kakas meg csak kukorékol, polgármesternek ez kevés!
Az ökör rendes állat, bár tudatlan, ezért ökör,
a libáról köztudott, hogy buta, a tudás neki csömör.
Lehetne a pulyka, sajnos a toleranciát hírből sem ismeri,
mindent ígér, de ha mérges, még az anyját is elveri.
A kecske csak mekegni tud, híve egyedül a kos.
A kutya mindenbe beleugat, nyughatatlan, bár okos.
A jó tehén mindig tejel, ha valamit el akar érni.
A bikától mentsen az ég, mikor a fejét leszegi.
A birkák sokan vannak, véleménye egynek sincs,
elfogadják, amit mondunk, náluk jobb szavazó nincs!
A ló megbízható, erős állat, kocsit húzni nagyon jó,
arra megy, amerre hajtják, képviselőnek ő való.
Csak korrekt, feddhetetlen, tiszta múltúé a hivatal,
válasszuk meg aki méltó, szavazzuk meg most hamar.
Megszólal az öreg kan: a választási malac! Nevében a
sorsa,
igaz, tegnap még csecsszopó volt, de a múltja tiszta,
eddig még semmit sem ígért, nincs mit számon kérni
bármit teszünk, mondunk, nála könnyen el lehet érni.
A jobbaknak fedett karám, luxus akol, wellness ól,
a többi meg biztos lehet abban, semmiképpen nem jár
jól.
Vonjunk le a tanulságot:
Szavazhatunk akárkire, egyre megy,
még a szamár is tudja azt már, hogy egyik kutya, másik
eb!
Jobbágy Zoltán nyá. ezredes
Felderítő I. és Rákóczi tagozat

Emlékezés Lacházi László nyugállományú
ezredesre
Búcsú egy felderítőtől
A rendkívüli hideg és a jeges eső sem zavarhatta meg
bajtársunk, volt munkatársunk gyászszertartását a Fiumei
úti sírkert szóró parcellájában, ahol katonai tiszteletadással búcsúztunk el LACHÁZI László nyá. ezredestől a Magyar Honvédség halottjától, aki 88. életévében hagyott
itt bennünket.
19. évfolyam, 2. szám

A fiatal Lacházi László 21 évesen, már érettségi
után önként jelentkezett a honvédség kötelékébe
és 39 éven át töretlen hittel, elszántsággal, lelkesedéssel szolgálta a haza védelmét.
Már gyermekkorában megtapasztalta és megtanulta, hogyan kell önfenntartónak, másokat támogatónak lenni.
A Honvéd Kossuth Tüzér Tiszti Iskola elvégzése és egy éves csapatszolgálat után, kiváló nyelvismeretének köszönhetően a Katonai Felderítő Hivatal elődszerveihez került. Rövid időn belül Londonban lett a katonai attasé helyettese. Hamarosan Washingtonba került a katonai attasé helyetteseként, később ott lett katonai attasé is.
Időközben elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai
Akadémiát, majd hadműveleti tanfolyamát. Közel
tíz éven át vezette a katonadiplomáciai osztályt,
ahonnét már túlszolgálat után, 1989. december 31én szolgálati nyugállományba helyezték. Lacházi
László ezredes valamennyi beosztásában KIVÁLÓ
értékeléseket kapott.
Szolgálati beosztásaiban a protokoll ismeretét
mindig kiemelten fontosnak tartotta ezért több
szakmai ismertetőt, tansegédletet, tankönyvet készített. Sőt az oktatásba is belevetette magát. A
Külkereskedelmi Főiskolán 1990-től 17 éven át oktatta a Protokoll ismereteket, ezért 1994-től megkapta a Címzetes Főiskolai Docens címet. Természetesen szerepet vállalt a katonai képzésben is,
nevezetesen a ZMKA Felderítő- és katonadiplomáciai szakán a protokoll ismeretek oktatásában.
Ezzel a feladatával összefüggésben egyfajta toborzó munkát is végzett, hiszen több általa javasolt
személy került a honvédség kötelékébe.
Nyugállományba vonulása után felkereste az
MH Budapesti Nyugállományúak Klubját, ahol a
Felderítő-I tagozat tagja, majd rövidesen a vezetőség tagja is lett. Rátermettségét, a tagozatban való
elismertségét bizonyította, hogy még további 10
éven keresztül a tagozat elnökeként tevékenykedett.
Aktív szervező, irányító és kapcsolattartó tevékenységét igen nagyra tartották. Kritikus, de mindig
segítőkész magatartása miatt töretlenül élvezte a
tagság bizalmát. Igazi közösségi ember volt, szívét, lelkét adta a munkába, időkorlátokat sem ismert. A szellemi megterheléseket jól bírta, sokat
olvasott klasszikus, modern műveket, rendszeresen járt színházba.
Eredményes munkáját elismerve 2001-ben a
Klub Örökös Tiszteletbeli Tagjává választották.
Az utóbbi időben előrehaladott kora miatt több
betegség is hatalmába kerítette, így egyre nehezebben közlekedett, de érdeklődése, figyelmessége megmaradt társai iránt. Hitte és hirdette, hogy
honvédtisztnek lenni annyi, mint a hazát szolgálni.
Ezért soha nem cserélt hitet, célt és akaratot.
Gyászában felesége, leánya, unokái, dédunokája, tanítványai mellett búcsúzik a felderítők nagy
tábora is.
Mindezeket lejegyezte a gyászbeszédet mondó
Nagy Gyula nyá. ezredes.
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Rákóczista tagozat Tudományos
kerekasztala
Bevezetés - Volt egyszer egy iskola…
A II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola, amely
1953 és 1958 között működött. Ez az intézmény a világháborút követő szellemi újjáépítés, társadalmi fellendülés meghatározó színtere lett. A középiskolában
kialakult értékrend – ahogy az iskola történetét feldolgozó dokumentumok is hangsúlyozták „ az Alma
Mater szellemisége és közösségteremtő ereje a rövid
fennállás ellenére mély nyomot hagyott a hallgatókban. Az is olvasható, hogy a volt diákok közül sokan
magas karriert futottak be, mind a katonai, mind a
polgári életben. Kiváló tanároktól, parancsnokoktól és
nevelőtisztektől olyan tudást, felkészültséget kaptak,
amely elkísérte őket életük minden területén és megalapozta a pályájukat. Az együtt töltött évek a későbbiekben szoros és összetartó kötelékké váltak.
Sajnos ezt a szellemiséget az akkori pártvezetés
nem nézte jó szemmel és az átadás után három évvel 1956 novemberében az iskolát megszüntették és
a Magyarországon állomásozó szovjet csapatok főparancsnoksága lett egészen 1991-ig.
Klubélet - Tudományos kerekasztal
A Rákóczista Tagozat klubélete is sajátos jegyeket mutat, hiszen az ötvenes évek elit iskolájának –
ma is összetartó – növendékei alkotják.
A Rákóczista Tagozat a 2017-es év első klubnapját január 26-i fehér asztal melletti tudományos ülésével nyitotta meg. Az ülés témaválasztása is különleges volt, hisz a megszokott irodalmi, történelmi,
technikai témáktól jelentősen eltérően a hittudomány
témakörébe kalauzolta el a hallgatóságot.
Az előadás témaválasztását aláhúzza a rendezvényhez választott alábbi mottó: „A nyugdíjas élet
nem lemondás – pláne a nyugállományúak élete -,
hanem felemelkedés olyan magaslatra, ahonnan
minden érthetőbbnek, igazabbnak, szebbnek látszik…”
A téma a korábban megkezdett „Kik vagyunk…”
sorozat szerves folytatásaként „A Genezis” nevet viselte.
Az előadó Jobbágy Zoltán nyá. ezredes, ugyancsak egykori rákóczista növendék volt, aki a hitélet
különlegességét és sokrétűségét saját élményein,
benyomásain keresztül tárta a hallgatóság elé. Az
előadás témája volt még a vallás, a biblia és a genezis.
Mint az előadás egyik hallgatója én Jobbágy Zoltán nyá. ezredes előadásából főként a kegyhelyek, illetve a szorosan hozzá kötődő zarándoklatok témáját
emelném ki.
Az előadó mértéktartó alázattal kezdte előadását
bemutatva azt az időszakot, amikor nyugállományba
vonult. Az aktív és nagyon fegyelmezett szolgálati
évek vége felé új élmények és impulzusok érték.
Mint mondotta „vágyódtam megismerni azt a világot, amely eddig előttem ismeretlen volt, és az aktív
katonák elől el volt zárva.”
19. évfolyam, 2. szám

Kezdetben bátortalanul, de később egyre nagyobb érdeklődéssel fordult az addig ismeretlen világ
felé.
„Korábban, amikor a feleségem hazajött zarándoklatból mindig megkérdeztem, hogy utadon mit láttál, mit csináltál, ekkor azt válaszolta, hogy ezt nem
lehet szóban elmondani, gyere velem, látnod
kell,...igaza volt!

Elkezdtem én is zarándokolni, ahol korábban a feleségem járt.
Az első zarándokutam 1999-ban Lourdes volt. Talán sokaknak ismerős ez a fogalom – Lourdes, Mária
kegyhely, a franciaországi és a spanyolországi határ
közelében a Gave patak mentén.”
(Röviden: Három gyermek, Bernadetté és Maria Soubirous, a helyi szegény molnár lányai és
Janka Abadie 1858. február 11-én rőzsét gyűjtöttek a Massabielle szikla környékén. A malompatakon átgázolva, a 14 éves Bernadett arról számolt be, hogy váratlanul erős szélzúgásra és fényességre lett figyelmes, és a patak
túloldalán egy sziklahasadékban megpillantotta
a Szent Szűzet, aki szólította őt. A jelenésekre
többször is sor került. Az Egyház 1993-tól az
első lourdes-i jelenés napján február 11-én ünnepli a Betegek Világnapját. Bernadettet 1925ben boldoggá avatásakor exhumálták, és holttestét 46 év után épségben találták meg).
Az előadó előadásában arról is beszélt, hogy milyen erős élmények érték már az első napon, amikor
mintegy másfél órán keresztül figyelte a körmeneten
vonuló embereket. Az első öt sorban, a körmenet elején gyógyíthatatlan betegek, súlyos mozgáskorlátozottak voltak láthatók, a hozzátartozóik tolták a kocsijukat, ágyaikat. A betegek arcáról mélységes megnyugvás sugárzott, aminek hatására ő azt gondolta
magában – még neked vannak gondjaid? Az nem lehet…! És attól fogva fokozatosan megváltozott körülötte a világ, amit eddig fölöslegesnek vélt, az egyre
fontosabb lett számára, kitágult a látóhatár körülötte.
Azóta sok csodálatos helyen járt: Csíksomlyótól Fatimáig, Częstochowa-tól Medjugorjén át a Szentföldig. Addigi materialista világszemlélete átalakult.
Még sok érdekes dologról volt szó ezen a Tudományos kerekasztalon, de azt gondolom, hogy egy
ilyen előadást élőben a legjobb meghallgatni.
A klubnap a továbbiakban kellemes beszélgetéssel
ért véget.
Fotul József nyá. alezredes
Ha változást akarsz a világban, a változást magadon
kell elkezdened.
Mahatma Gandhi
2017. március – április
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Emlékezés Radnóti Miklósra a Költészet napján
A magyar irodalom egyik kimagasló alakja 108
évvel ezelőtt, 1909. május 5-én született Budapesten
Glatter Miklós néven jómódú zsidó család gyermekeként. Születését súlyos tragédia árnyékolta be, mert
a szülés során meghalt az édesanyja és az ikertestvére is. 12 éves korában azután az édesapját, Glatter
Jakabot is elvesztette. Az árván maradt fiút a gazdag
textil-nagykereskedő nagybácsi nevelte és gondosan
taníttatta.
1927-ben érettségizett és a család terve szerint
1927-től két évig a csehországi Reichenberg
(Liberec) textilipari főiskoláján tanult, de hamar rádöbbent, hogy a kereskedés nem az ő világa. Alig
húsz éves, amikor végleg eljegyezte magát az irodalommal. Először a Népszava politikai napilap közölte
a verseit. 1929-től kezdve már csak Radnóti néven
publikált és 1930 tavaszán Budapesten meg is jelent
meg első kötete, a „Pogány köszöntő”, a Kortárs folyóirat kiadásában.
1930 őszén beiratkozott Szegeden a Ferenc
József
Tudományegyetem bölcsészeti karára, magyarfrancia szakra, ahol a
korszak legnevesebb
tanárai oktattak, közöttük Zolnai Béla, aki
francia filológiát és az
országos hírű költő és
tudós Sík Sándor, aki
újkori magyar irodalmat
oktatott.
Radnótit 1934-ben
bölcsészdoktorrá avatták, majd 1935-ben megszerezte a tanári oklevelet is.
1935. augusztus 11-én házasságot kötött a szerelmes verseit ihlető Gyarmati Fannival, amelyeket a
„Virágének”című kötete tartalmazza.
A kor politikai viszonyai miatt – hiába volt tanári
oklevele – katedrát nem kaphatott, így bevétele kizárólag magánórák és a publikációk szerény tiszteletdíjaiból származott. Azonban a kortárs irodalmi élet elismerését mutatta, hogy 1937-ben Baumgarten-díjat
kapott.
Radnóti páratlan és sokszínű költészete nyitott
volt a vallásos témákra is. A Szentírás tanulmányozása során Keresztelő Szent János éterien tiszta
alakja ihlette meg.
„Keresztelő, szomorú ember volt,
Angyal hirdette, hogy élni fog s
pusztában élt sokáig. Asszonyt
nem ösmert sohase, de sokszor
napestig vízben állt, ruháját
szőtték teveszőrből, deréköve bőr
volt, étele sáska és erdei méz.”
(János)
Egy másik költeményében a lélek hallhatatlanságába vetett hitével siratta el Kosztolányi Dezsőt:
„A test pihen vermében hallgatag,
rögök nyugalmas sorsát éli lenn,
19. évfolyam 2. szám

szétoszlik, szomjas gyökér felissza
s zöld lobogással tér újra vissza,
törvény szerint! S oly könnyű, szörnyű így.
Mi egy világ volt, kétfelé kering!
vagy bölcs talán? A holttest tudja itt.
Őrizd Uram, a lélek útjait.
(Ének a halálról)
Sík Sándorhoz fűződő szeretetét fogalmazza meg
az alábbi versben:
„Társát köszönti most a gyermek,
Lélek a lelket, aki eretnek
hadak között hűségre példakép,
fiú köszönti apját, egy hitvány
korban lelkéhez hű tanítvány!”
(Köszöntő)
Radnótinak a költő Sík Sándorhoz való kötődése
olyan erős volt, hogy hatására 1943-ban feleségével
együtt megkeresztelkedtek.
Sajnos zsidó származása miatt Radnótit 1940.
szeptemberétől 1942-ig többször hívták be munkaszolgálatra. A világháború emberáldozatokat követelő
tombolása alatt 1944 májusában ismét munkaszolgálatra vitték. A szerbiai Heidenauba került, ahol rézbányában és az útépítésben kellett dolgoznia. A törékeny alkatú költő szenvedéseit egy kis kockás füzetben írt versei, a magyar irodalom gyöngyszemei őrizték meg.
1944 októberében a menekülő németek erőltetett
menetben hurcolják a kimerült, beteg és végletekig
legyengült munkaszolgálatosokat. Radnóti előre látta
halálának körülményeit:
„ Mellézuhantam, átfordult a teste
s feszes volt már, mint húr, ha pattan.
Tarkólövés – így végzed hát te is, –
súgtam magamnak – csak feküdj nyugodtan.
Halált virágzik most a türelem. –
Der spring nach auf – hangzott fölöttem.
Sárral kevert vér száradt fülemen.”
(Razglednicák)
Ez volt a költő utolsó verse. 1944. november 9-én
Abda határában lőtte őt agyon egy német katona.
Holttestét – és vele együtt a kis kockás füzetet, mint
vádiratot – 1946. június 23-án az abdai tömegsírban
találták meg.
Emlékezzünk rá tisztelettel.
Jobbágy Zoltán nyá. ezredes
Felderítő I. tagozat
Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha: remény, csalódás, küzdelem, bukás, sírig tartó nagy versenyfutás. Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem találni
– ez az élet.
Madách Imre
A bölcs ember három dologtól tartózkodik. Ifjúkorában az érzékiségtől. Ha eléri a férfikort a harciasságtól. Ha eléri az aggkort a kapzsiságtól.
Kung Fu-Ce
Az élet túl becses ahhoz, semhogy tartalmatlanul, cél
nélkül, üresen, szeretet és végső soron remény nélkül éljünk.
Václav Havel
2017. március – április
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Honvéd Kulturális Központ Helyszín: a Regiment étterem.
Közreműk.: Galambos Fecó bűvész
programajánló
Március
2. csütörtök 11.00
"Arany balladák - másképp"
balladák Zichy Mihály rajzaival
Helyszín: színházterem
Belépő: 800 Ft
3. péntek 16 óra
BEREK – FRÖMMEL –
KÜHTREIBER – VANKÓ
Honvéd Kult. Egyesület kiállítása
Megnyitja: Szunyoghy András, a
Művészeti Akadémia rendes tagja,
Mednyánszky-díjas grafikusműv.
Helyszín: Stefánia Galéria
Megnézhető:3 - 18-ig, 13-18 óráig.
A belépés díjtalan!
4. szombat 19 óra
ADÁSNAP VAN
Vadady Attila szerzői estje
Helyszín: színházterem
Az előadás ingyenes, nulla forintos
jegy előzetes foglalása szükséges!
A helyre szóló jegyeket a jegypénztárban, a szabad helyek függvényében lehet átvenni.
5. vasárnap 10 óra
Palotalátogatás
Indulás a HKK jegypénztára elől.
Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
A jegyek csak elővételben és korlátozott számban kaphatók..
5. vasárnap 17 óra
Tematikus Zenés Táncest
Nőnapi party
Luxemburg Rádió Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
6. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Kassák Lajos költészete
Házigazda: Vadady Attila
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 300 Ft
8. szerda 18.00
Rendhagyó Stefánia Szalon
„Szabó Magda 100” Abigél titkai
Piros Ildikó Kossuth- és Jászai
Mari díjas, Érdemes művész estje
Helyszín: Stefánia Palota
Belépő: 800 Ft
8. szerda 18.30
Nőnapi vacsoraest a Stefánián
19. évfolyam, 2. szám

A belépő ára mely a vacsorát is magába foglalja: 4500 Ft
9. csütörtök 17 óra
Mindenki Hadt. Szabadegyetem
Turcsányi Károly: Fegyvernemek
és alkalmazásuk az elöltöltő fegyverek korában
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
17. péntek 18 óra
Zenés – táncos vacsoraest a
Nautilussal
Asztalfoglalás és jegyigénylés jegypénztárunkban!
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
19. vasárnap 10 óra
Budapesti belvárosi séták
Találkozó: délelőtt 10 órakor az
Akadémia bejárata előtt
A program ára: 1500 Ft/fő
Igényjogosultaknak: 1000 Ft/fő
Jegyek csak elővételben, a Stefánia
Palota HKK jegypénztárában
Eső esetén is sétálunk!
19. vasárnap 11 óra
Stefánia Családi Színház
PINOKKIÓ – Turay Ida Színház
Helyszín: Színházterem
Belépő:1800 Ft
Honvéd belépő: 1500 Ft
20. hétfő 14.00
Csendül a nóta
„Holdvilágos éjszakán”
Helyszín: színházterem
Belépő: 800 Ft
20. hétfő 17 óra
Biztonságpolitikai előadássorozat
Balogh Péter ezredes, Lattmann
Tamás: Kína biztonságpolitikai és
világpolitikai helyzete, nagyhatalmi
törekvései
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
21. kedd 19.00
KözTÉr
Közéleti, társadalmi értékeket
közvetítő programsorozat
„Aranyfonál” – Müller Péter előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

23. csütörtök 11 óra
Stefánia Meseszínház: ALADDIN
zenés táncos mesejáték
a Turay Ida Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Csoportos belépő 1200 Ft
Belépő: 1500 Ft
23. csütörtök 19 óra
Szabó Magda: ABIGÉL
a Bánfalvy Stúdió előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2800Ft
Honvédbelépő: 2000 Ft
30. csütörtök 17.30 óra
Missziós történetek
Dr. Isaszegi János ny. vőrgy.:
A 21. század élettérháborúinak
alakulása az USA új elnöki adminisztrációjának ráhatásaként
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
30. csütörtök 18.30 óra
EUTERPE KATONÁI
MH Központi Zenekar
lemezbemutató koncertje
Helyszín: Színházterem
A belépés díjtalan!

Április
2. vasárnap 18 óra
Tematikus Zenés Táncest
Bolondok-napi bolondozás
a Sétahajó Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
3. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Áprily Lajos költészete
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 300 Ft
9. vasárnap 10 óra
Palotalátogatás
Indulás a HKK jegypénztára elől.
Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
10. hétfő 17.30
Biztonságpolitikai előadás
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
11. kedd 11 óra
Stefánia Irodalmi Színház
A DZSUNGEL KÖNYVE
a Turay Ida Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Csoportos belépő: 1200 Ft
2017. március - április
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12. szerda 18 óra
Stefánia szalon
Bán Mór író
Helyszín:Stefánia palota, Zrínyi M.
Belépő: 800 Ft
13. csütörtök 17 óra
MHTT előadás
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
18. kedd 19 óra
KözTÉr
Közéleti, társadalmi értékeket
közvetítő programsorozat
Barkó Judit komm. mentor
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
19. szerda 18 óra
V. Kulcsár Ildikó estje
Helyszín: Stefánia Palota, Zrínyi M.
Belépő: 800 Ft
21. péntek 18 óra
Zenés – táncos vacsoraest a
Nautilussal
Asztalfoglalás jegypénztárunkban!
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
23. vasárnap 10 óra
Stefánia Családi Nap
az egészség jegyében!
11.00 Halász Judit koncert
Helyszín: színházterem
Belépő: 2800 Ft
Igényjogosultaknak: 2500 Ft
16 -17 óra Medica Commedia
orvosi színjáték
Dr. Aszalós Csongor misztériumjátéka a Pódium bárban.
A belépés díjtalan!
25. kedd 10.30
Gondtalan órák
Kerényi Miklós Máté és Kardffy
Aisha műsora
Helyszín: Színházterem
Belépő: 800 Ft
26. szerda 10 óra
CLIMS kiállítás
Helyszín: Stefánia Galéria
27. csütörtök 19 óra
BOTRÁNY AZ OPERÁBAN
vígjáték 2 részben
Bp-i Fogi-Bulvár Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2300 Ft
Igényjogosultaknak: 1800 Ft
19. évfolyam, 2. szám
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27. csütörtök 17 óra
Missziós történetek
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
30. vasárnap 10 óra
Budapesti belvárosi séták
A túra időtartama kb. 1,5-2 óra.
A program ára: 1500 Ft/fő
Igényjogosultaknak: 1000 Ft/fő
Eső esetén is sétálunk!

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

Március
8. szerda 10.30
Nőnap
Helyszín: Színházterem
Belépés csak meghívóval
16. csütörtök 10.00
Múzeumlátogatás: Szoborpark
Találkozás:Kelenföldi busz pu. 9.00
21. kedd 10.00
Klubtanács ülés
Klubszoba
23. csütörtök 10 óra
Szociális és kegyeleti biz. ülés
Klubszoba
27. hétfő 10 óra
Közművelődési bizottsági ülés
Klubszoba
29. szerda
Kirándulás: Gödöllő
Indulás:HÉV végállomásról 9.00

Április
10. hétfő 13.30
Nyugállományú katonafestők kiállítása
Helyszín: Caffé Galéria
Megnyitó: 10-én 13.30
Megnyitja: Nagy Gyula nyá. ezds.
Megtekinthető: április 10 - 21-ig,
18. kedd 10.00
Titkári értekezlet
Új klubszoba
19. szerda 10.00
Múzeumlát.: Óbudai helyt. múzeum
Találkozás: Szentlélek tér 9.30
20. csütörtök
Kirándulás: Meszlény
Jelentkezés Pintye nyá. ezds.-nél

24. hétfő 10.00
Közművelődési bizottsági ülés
Új klubszoba
27. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti biz. ülés
Új klubszoba

Honvéd Kulturális Központ
Nyitva: naponta: 08.00 - 22.00
1143 Budapest,Stefánia út 34-36.
Tel.:+36-1-460-0796;
HM:26-424
Közönségszolgálat és
jegypénztár
Tel.:06-1-383-4958;HM:26-163
Rendezvényiroda
Szabó Mónika HM:26-201
Tel.: 06-1-433-9014
Mobil: 06-30-515-1639
szabomonika@hm.gov.hu
Regiment étterem
HM tel.: 26-428
Tel.: 06-1-883-6634
Mobil: 06-30-777-5293
regimentetterem@mil.hu
Rekreációs alosztály
HM tel: 26-110
Tel.: 06-1-237-5554
Medve Jelena
(Balatonkenese, Badacsonylábdihegy)
HM tel.:26-111
Tel.: 06-1-237-5588
Barna Orsolya
(Mátraháza, Mályi)
HM tel.: 26-115
Tel.: 06-1-433-9002
Szabó Adrienn
(Csopak)
HM tel.: 26-120
Tel.: 06-1-433-9006
Dr. Zölleiné Sziedl Tünde
(Buják)
HM tel.: 27-164, 36-055
Tel.: 06-1-237-5524
Jordán Krisztina
(nemzetközi üdültetés, CLIMS)
HM tel.: 27-435
Tel.: 06-1-883-435
Müllerné Pál Judit
(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
2017. március – április
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REJTVÉNY:
A meghatározások alapján helyettesítse be a számokat betűkkel és írja azokat az ábra azonos számú mezőibe. Helyes válaszok esetén az ábrában vízszintesen és folyamatosan összeolvasva kapja a megfejtést – André Gide francia író gondolatát. A sötét mezők a szóközöket jelzik.
Beküldési határidő: 2017. április 10.
A legutóbbi szám helyes megfejtői közül könyvjutalmat nyert: Szabó Attila Felderítő I. tagozat
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Humor:
A minap a szomszéd nyugdíjas arra ébredt,
hogy betörő járkált a lakásában.
– Segítség! – rikkantott egy nagyot.
– Ne csapjon zajt! – csitította a betörő. – Nekem csak pénz kell.
Mire a nyugdíjas így felelt:
– Ja az más. Akkor keressünk együtt, mert az
nekem is kellene…
Jó tanács: Tiszteld a kort, igyál öreg whiskyt és
öreg bort!

Egy nő az autójával átmegy a piros lámpán. Bíróságra kerül az ügy, a tárgyaláson kérdi a bíró:
‒ Foglalkozása?
‒ Tanárnő vagyok – mondja az elkövető.
A bírónak felcsillan a szeme:
‒ Tudja hölgyem, évek óta várok arra, hogy
egy tanárnő üljön a vádlottak padján.
Odafordul a teremszolgákhoz:
‒ Hozzanak be egy táblát, pár kiló krétát, a
vádlott pedig írja fel 100-szor a táblára,
hogy "Többet nem megyek át a piros lámpán!"

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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