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"Reformkor és kiegyezés” vetélkedő
Június 8-án a Ház jóvoltából az idei vetélkedő
helyszíne a Stefánia Palota nagyterme volt. Ez a
helyszín sokkal jobb feltételeket biztosított, mind a
vetélkedő szervezőinek, mind a 13 csapat résztvevőinek, valamint a vendégeknek is, mint korábban a
Pódium bár.
A vetélkedő témája két jelentős korszakot ölelt át,
nevezetesen a Reformkor időszakát 1790-től 1848ig, valamint polgári átalakulás korszakait egészen az
1867-es kiegyezésig. Ahogyan egy magyarkönyvtárszakos nyugdíjas tagunk megjegyezte, ez
akár egy történelmi szigorlat témája is lehetne.
A vetélkedő így szorosan kapcsolódott az idei kiállításunk témáihoz is, amelyet a Kiegyezés 150. évfordulója tiszteletére a Klub 28 tagozata készített el.
A jelentkező csapatok vetélkedőre történő felkészítése, továbbá vetélkedő tartalmi összeállításának
felelősei Jobbágy Zoltán nyá. ezredes, és Pintye János nyá. ezredes voltak. A felelősök két alkalommal
tartottak felkészítést a jelentkező 3-4 fős csapatok
számára és megadták az elsődlegesen ajánlott irodalmat is, a Kossuth kiadó által megjelentetett
MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 13., 14. és 16. köteteit.
Utólag is megállapíthatjuk, hogy a felkészítést
követően a jelentkezőknek minimum egy hónapot
kellett fordítani arra, hogy
a témákkal foglalkozzanak. Ahogy egy kedves
tagtársunk mondta: ezeket mind tanultuk, de mikor volt az?
Jobbágy és Pintye nyá.
ezredesek állították össze
az irodalmi, művészeti, történelmi, valamint műveltségi kérdéssort és ugyanezekből a témákból a totók
kérdéseit is.
A vetélkedőt
ebben az évben
is Nagy Gyula
nyá. ezredes a
Klub elnöke vezette. A zsűri
elnöki
tisztét
Szabó Béla nyá.
mk. alez. látta
el; tagjai a Ház

2017. szeptember – október
részlegvezető helyettese Tóth-Haraszti Ágnes és a
Ház könyvtárosa Mezei Andrea voltak.
A lebonyolítás a hagyományok szerint történt, mint
korábban a Pódium bárban.
Minden kérdéssor 10 kérdésből állt és minden helyes válasz egy pontot ért, kivéve a TOTÓ, ahol 11
kérdés volt, de csak az a csapat kaphatott plusz
pontot a 11. kérdés helyes megválaszolása esetén,
amelyik mind a 10 fő kérdésre helyes választ adott.
Izgalmas volt a lebonyolítás sorrendje:
‒ Történelem írásbeli,
‒ Művészeti totó,
‒ Irodalmi írásbeli,
‒ Műveltségi totó,
‒ Művészeti írásbeli,
‒ Történelmi totó,
‒ Műveltségi írásbeli,
‒ Irodalmi totó.
A résztvevő csapatok:
1. Bolyai Klub,
2. Felderítő-II. tagozat,
3. Hátországi tagozat,
4. Híradó tagozat,
5. Műszaki tagozat,
6. Tüzér tagozat,
7. Hadihajós tagozat,
8. Hadkiegészítő tagozat,
9. Felderítő-I. tagozat,
10. Térképész tagozat,
11. Vegyivédelmi tagozat,
12. Bélyeggyűjtő tagozat.
Ebben az évben már mindenki természetesnek találta, hogy kivetítőn is lehetett követni a vetélkedő lefolyását, ami azt is jelentette, hogy minden egyes
kérdéssor befejezése után a zsűri azonnal hozzálátott a kiértékeléshez, a szerzett pontszámokat Szabó Béla titkárunk rögtön számítógépre vitte, így az
eredmények is azonnal láthatók lettek a kivetítőn.
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A vetélkedő eredménye
I. helyezést ért el a Hadihajós tagozat
Farkas Judit úrhölgy,
Fodor János t. főtörzsőrmester,
Dr. Dezsény Zoltán t. főhadnagy
Füzesi József t. hadnagy.

Tekeversenyre voltunk hivatalosak
A Fertőszentmiklósi Fegyveres Erők és Testületek
Nyugdíjas Klubtól már több alkalommal kaptunk meghívást az évente megrendezésre kerülő teke versenyükre. A 2017. május 12-i meghívás jelentőségét
emelte, hogy Horváth Tibor a fertőszentmiklósi polgármester is megerősítette a meghívást. Sőt képviseltette magát Bognár Zoltán a fertődi polgármester is.
A baráti összejöveteles tekeversenyen részt vett:
Fertőszentmiklósi önkormányzat 4 csapattal, a nyugdíjas klub 2 csapattal, az MH 12. Arabona légvédelmi
rakétaezred csapata Könczöl Ferenc ezredes vezetésével és a HOKOSZ/BPNYK csapata. A versenyen
egyéni számban indult Varga László nyá. ddtbk. a rakétaezred korábbi parancsnoka, a volt moszkvai katonai és légügyi attasé.

I. helyezést ért el a Vegyivédelmi tagozat
Kozma Péter nyá. törzszászlós,
Pap György nyá. százados,
Dr. Meglécz Miklós nyá. mk.ezredes,
Dr. Meglécz Miklósné úrhölgy.

A csapatok bemutatását követően lelkes drukkerek
bíztatása mellett zajlott a verseny, közben tárgyalásokat folytattunk a helyi önkormányzati képviselőkkel, illetve Németh Lászlóné nyá. tzls-al a FET Nyugdíjas
Klub elnökével.
A verseny végeredménye:
1. Helyi nyugdíjas klub első csapata
531 fával,
III. helyezést ért el a Felderítő-I tagozat
2. Légvédelmi ezred csapata
481 fával,
Dlask Róbert nyá. ezredes,
3. Önkormányzat második csapata
439 fával,
Székely Klára nyá. alezredes,
4. HOKOSZ/BPNYK csapata
427 fával
Venicz László nyá. alezredes,
Venicz László nyá. alez.
126 fa
Venicz Lászlóné nyá. törzszászlós.
Nagy Gyula nyá. ezds.
108 fa
Pintye János nyá. ezds.
97 fa
Szabó Béla
nyá. mk. alez. 96 fa,
Egyéni legjobb – Fenyvesi László nyá. ftzls. – 150
fával - a klub korábbi elnöke, a HOKOSZ elnökségi
tagja és a verseny fő szervezője lett.
A díjakat, az okleveleket az önkormányzat ajánlotta fel és egy kellemes, kemencében sült malacvacsorát megelőzően Horváth Tibor polgármester adta át. A
HOKOSZ/BPNYK nevében megköszöntük az önkormányzat eddig nyújtott segítségét, támogatását és a
rendezvény megtartásáért Emléklapot nyújtottunk át.
Itt került átadásra a „legjobb szurkoló” elismerő
oklevél is, amelyet Venicz László nyá. alez. vehetett
át, mint régi rádiótechnikai szakterületen szolgáló és
GRATULÁLUNK A NYERTESEKNEK!
most visszalátogató munkatárs.
A nyertesek oklevelet és értékes könyvjutalmat is kapSzerkesztőség
tak.
Szerkesztőség
19. évfolyam, 4. szám
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Klubunk Tiszteletbeli Elnökét köszöntöttük
90. születésnapja alkalmából.
Születésnapját követő napokban – 2017.05.31-én
– köszöntöttük Kiss Sándor nyá. altábornagyot – az
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Tiszteletbeli
Elnökét, 90. születésnapja alkalmából. A köszöntésre
elkísérte hű társa, kedves felesége – Ilona asszony –
aki az összfegyvernemi tagozat tagjaként, szintén
jubileumi születésnapot ünnepelt.
A köszöntésre megjelent Ignáth Tibor alez. az MH
KIKNYP 1. Katonai Igazgatási Központ parancsnoka,
Kovács Imre nyá. ddtbk. a Klub volt elnöke, Háber
Péter nyá. ddtbk. az Összfegyvernemi tagozat elnöke,
Izbéki János nyá. mk. alez. a tagozat titkára, Szetei
Ferenc nyá. ezds. a Klub volt titkára és a Klub mai
elnökségének tagjai.
Az ünnepeltet Nagy Gyula nyá. ezds. Klubunk
elnöke köszöntötte.

Elmondta röviden a hosszúnak tekinthető katonai
pálya – 1950-től 1990-ig tartó - főbb állomásait. A
harckocsi ezred parancsnok technikai helyettesétől a
HM Fegyverzeti és Technikai Főcsoportfőnöki –
miniszterhelyettesi – beosztásokig.
Nyugdíjazását követően a Klub Összfegyvernemi
tagozatának tagja lett, 1998-tól a tagozat elnökének,
2002-ben a Klub Tiszteletbeli Elnökévé választották,
amit 2014-ig töltölt be. 2003-ban elnyerte a PRO
MILITUM ARTIBUS hadtudományért kitüntető címet,
mivel szakmailag elismert, meghatározó jelentőségű
katonai vezetővé vált és döntő szerepet játszott a
honvédség és a honvédelem fejlesztésében. Valóban
elévülhetetlen érdemei voltak az MN haditechnikai
eszközeinek műszaki fejlesztése, gyártása és exportja
terén is.
Keményen védte a nyugdíjas katonák érdekeit.
Hamar elfogadták, tárgyalási technikái, nyugodt,
választékos, hangsúlyos közléseiért és tekintélyt
parancsoló megjelenéséért. Ha kellett ment, képviselt,
csendesen megjegyzéseket téve vitatkozott.
Elnökünk kiemelte, hogy mindig példás életet élt és
mutatott. Példa volt katonaként, de példa ma is. Az
önként katonai szolgálatra jelentkező fiatalember, a
haza védelmének elkötelezett, következetes, tanult,
tisztességesen dolgozó, példát mutató, kortársai,
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beosztottai jogos érdekeiért mindig kiálló katona
maradt.
Megköszönve ezt a példás, eredményes munkát,
intelmei, tanácsai hasznosságát, átnyújtotta Pánczél
Zoltán nyá. ezds. által készített festményt és a Klub
Emléklapját. Ezt követően Ignáth Tibor alez. adta át a
parancsnoksága figyelmességét kifejező ajándéktárgyait.
Kiss Sándor nyá. altbtgy. a meghatottság hangján
mondott köszönetet a köszöntésekért, kifejezvén
további támogató együttműködését.
Szerkesztőség

Rákóczisták – a hagyományőrzés jegyében
A Rákóczista Tagozat örömmel értesült arról, hogy
– az 1953 őszén Esztergomban megnyílt katonai középiskolánkhoz hasonlóan – 2013 őszén Debrecenben megnyílt a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki
Szakközépiskola és Kollégium, mellyel a hagyományőrzés jegyében az elmúlt 4 esztendőben kitűnő, érdemi kapcsolatokat alakítottunk ki.
Az együttműködés fontos állomása volt 2017-ben a
Honvéd Hagyományőrző Egyesülettel közösen a „Katona a családban” címmel januárban meghirdetett
pályázat a ma már Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium néven működő iskola növendékei számára. A kiírt pályázatra 5 növendék küldte meg dolgozatát, melyek egyes családtagok (a
nagyapa, az édesapa vagy a testvér) katonai pályafutását ismertették és alapvető motivációját adták annak, hogy ilyen serdülőkorú fiatalok számára hogyan
ösztönözhetik e családi példák a katonai hivatás iránti
tudat kialakulását és erősödését.
A pályázatokat az intézmény vezetésével egyetértésben a középiskola június 23-án Debrecenben megtartott tanévzáróján értékeltük és az öt pályázó növendék az elért sorrendben Elismerő Oklevél, továbbá
tárgy- és könyvjutalomban részesült. A pályázatokat
értékelve a díjakat Nagy László Gerő ezredes úrral, a
HOHE elnökségi tagjával közösen adtuk át. A tanévzáróra meghívást kapott Majoros László ezredes barátunk, volt Rákóczista, aki Debrecenben 11 évig volt
a helyőrség parancsnoka, és akivel öröm volt újra találkoznunk,
A debreceni katonai középiskolával
kialakult
több éves együttműködésünk szimbólumaként
a Rákóczista Tagozat
nevében a tanévzáró
ünnepségen fehér selyem díszszalagot kötöttem az iskola csapatzászlajára Tagozatunk emblémájával és az alábbi felirattal: „Őrizzük együtt a magyar
honvédség hagyományait!”
Meglepetés és megtiszteltetés volt számomra, amikor a tanévzáró ünnepségen Berkecz Gábor igazgató
úr kezéből átvehettem a „Kratochvil Emlékérmet” „a
honvéd középiskola növendékeinek kimagasló támogatásáért”.
Hárai Tibor a Rákóczista tagozat elnöke
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Látogatás a Budakeszi Szanatóriumban
Évtizedes hagyományra tekint vissza a jó kapcsolat az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja és a
Honvéd Kórház Egészségügyi szakszolgálata között.
Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Szociális
és Kegyeleti Munkabizottsága tovább folytatva a Verőcei Szanatóriummal kialakított és megalapozott jó
kapcsolatát, ez évben is május 25-én kihelyezett ülés
keretén belül látogatást tett a Honvéd Kórház III. sz.
telephelyén, Budakeszin. A látogatást mindösszesen
tíz tagozat tisztelte meg a harmincból, enyhítve az
aktivitás hiányát öt tagozattól többen is eljöttek.
A Munkabizottságot Dr. Komócsin Márta alezredes főorvos és Kökény Lászlóné őrnagy ápolási helyettes fogadta és adott tájékoztatást a betegek állapotáról az ellátásról és a bekerülés lehetőségeiről. A
krónikus osztályon lelkiismeretes szakszerű ellátás
folyik, ennek eredményeként kiemelkedően jó a betegek vitalitása. Az osztályon 75 fő részére van elhelyezési-ellátási lehetőség, azonban nem időkorlátozás nélkül. A betegfelvételi rend nem tér el az átlagos
egészségügyi intézményekétől, melyhez igényjogosultság, kivizsgált egészségügyi állapot, illetve orvosi
beutaló szükséges. Az elhelyezés szabad férőhely
alapján három ágyas szobákban történik. Mint a tájékoztatóból megtudtuk a Krónikus Utókezelő osztály
sokoldalú társadalmi kapcsolatot tart fenn többek között a Budapesti Helyőrség Szociális alapítványával
is. Így június végén jótékonysági koncert megtartására került sor a Stefánián.
A Munkabizottság gondos
odaadó
munkával készült a látogatásra, melynek
eredményeként
együttműködve
a
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság I.sz. Katonai Igazgatási Központ
Érdekvédelmi Részlegével, Szabó Tünde őrnagy
részlegvezető vezetésével személyes „beteglátogató
csomag” került átadásra. Továbbá az év folyamán a
klubtagjainktól összegyűjtött feleslegessé vált, de
még jól hasznosítható gyógyászati eszközöket, kötszert; gyógyszert; tisztasági eszközöket; különböző
jól használható adományokat adott át a krónikus Utókezelő osztálynak. Ebből a munkából majdnem minden tagozat kivette a részét, de ezek közül is kiemelkedő munkát végzett Molnár Gyuláné vezetésével a
Nőtagozat és Szurdok György vezetésével a Gödöllői
tagozat. A Bizottság látogatását kitűnő örömmel fogadták a gondos ellátásban részesülő volt kollégák,
ismerősök, akiknek arcán rövid időre a derű ragyogott, s egy viszontlátásra jöjjetek máskor is mondással köszöntek el.
A Krónikus Osztály vezetése és személyi állománya varázslatos missziót töltenek be a kimagaslóan
jó színvonalú ellátásban, az élet megtartásában.
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A Krónikus Osztály jól megközelíthető a Széll
Kálmán térről induló 22 és 222 autóbusszal, majd a
közigazgatási határnál, a Szanatórium megállóhelynél leszállva, kissé tovább gyalogolva a Rózsa utcához (mozdony van az elején elhelyezve), az utca végén található a szanatórium főbejárata.
Fotul József nyá. alez.

Búcsú egy igaz tüzértől
Megrendülten álltunk Kalina Pál nyá. alez. bajtársunk az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Rakéta és Tüzér tagozatának, a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület örökös tagjának ravatalánál Gyöngyösön a felsővárosi temetőben.
Megint csökkent a létszámunk, amely a természet
törvénye szerint várható, az évek múlnak felettünk.
Tisztelt bajtársunk hivatásos katonaként elismerésre méltóan dolgozott úgy aktív, mint nyugdíjas
éveiben. Olyan embert veszítettünk el személyében,
aki a rábízott feladatokat, fáradságot nem ismerve
nagy akaraterővel végezte.
Nyugalomba vonulása után is aktív tevékeny élet
volt rá jellemző. Szerette az embereket, az életet. A
GÁTBE. elnökségének tagja volt. 15 éven át, ha kellett hetente járt Gyöngyösről Budapestre, hogy a Tagozat és az Egyesület munkájában részt vegyen,
mint a Szociális és Kegyeleti bizottság tagja, intézze
bajtársaink napi problémáit, szociális és kegyeleti
dolgokban segítsen. Megbecsült tagja volt közösségünknek, tiszteltük szerettük, elvesztése nagy vesztesség számunkra.
Tisztelte és nagyra értékelte munkáját az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Szociális és Kegyeleti bizottsága is. Munkáját az utolsó években betegsége gátolta, de a kapcsolatunk továbbra is folyamatos volt. Telefonon vagy látogatások alkalmával beszélgettünk a szép tüzér időkről.

Bajtársunktól kellő tisztelettel búcsúztunk, akit katonai tiszteletadás mellett helyeztek örök nyugalomra.
Búcsúztatását a Gyöngyösi Nyugállományú Klub elnöke Engelleiter Zoltán alez. tartotta, sírjánál pedig
közvetlen munkatársa és kollégája, D. Tóth György
nyá. mk ezds. köszönt el Tőle. A Tüzér Tagozat és a
GÁTBE részéről Tóth Gábor nyá. ezds. búcsúztatta.
Drága Bajtársunk nyugodj békében.
Tóth Gábor nyá. ezds.
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Koszorúzás a hősök napján
Kormányrendelet értelmében minden év május
utolsó vasárnapját a katona hősöknek szenteljük. A
rendelet megjelenése óta az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja vezetése úgy határozott, hogy az
MH szolgálatában, valamint nyugállományba vonulásuk után a közösség érdekében végzett munkája
alapján a Tagozatok javaslatára évenként egy elhunyt bajtársat kiválasztva, hozzátartozóival egyeztetve az alkalomból élete előtt tisztelegve nyughelyét
megkoszorúzzuk.
Nagy Gyula nyá. ezds.
a Klub elnöke a sírnál
ismertette az elnökség
határozatát, melyben
elfogadták a Rakéta és
Tüzér Tagozat javaslatát Ugrai Ferenc nyá.
altábornagy a Klub
örökös tagjának személyére. A megemlékezést a család és a
klubtagok jelenlétében
Pintye
János
nyá.
ezds. a Rakéta és Tüzér Tagozat elnöke tartotta.
Ugrai Ferenc 1922-ben Tiszagyulaházán született, 1939-ben vonult be a honvédséghez, részt vett
a délvidéki, erdélyi és a 2. világháború hadműveleteiben tüzér tiszthelyettesként. Hadifogság után jelentkezett az új magyar hadseregbe, ahol különböző parancsnoki beosztásokban szolgált. 1948. aug. 1-jén
alhadnagyként került hivatásos állományba. Katonai
iskolái: Leningrádi Tüzér Akadémia és a Vezérkari
Akadémia kiváló eredménnyel. A szolgálat végig a
tüzérséghez kötötte. Ho. és Hdt. tüzér főnök, Tüzér
Ho. Pk. MN tüzér parancsnoka, végül MN Vezérkar
Főnöke. 1957-ben vezérőrnagy, 1962-ben altábornaggyá lépett elő. Beosztásában kiemelt figyelmet
fordított a fegyelemre, a fiatal tisztek nevelésére, az
éles lövészetekre, és a tüzérség fejlesztésére.
1963 jan.1-jével 15 kitüntetéssel egészségi okok miatt nyugállományba vonult.
2001-ben a ZMNE Professzori Tanács javaslatára „Pro Militum Artibus” a „hadtudományokért” díjat
adományozták, a HDS. fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységéért. Nyugállományba kerülése után
is aktív tevékeny munkát végzett. Az MTI Katonai
Alosztályának volt a vezetője. Munkatársait szakismeretük fejlesztésére és idegen nyelvek tanulására
biztatta, ehhez biztosította a lehetőségeket is. Fáradozása sikerrel járt.
1979-ben alapító tagja volt az MH. Budapesti
Nyugállományúak Klubja Rakéta és Tüzér Tagozatának. Itt hozzászólásaival, javaslataival, tapasztalataival és agilis munkavégzésével segítette a Tagozat
gyors fejlődését, szervezeti életünk acélkitűzéseinek
megvalósításában. Bármikor számíthattunk munkájára. A közösség érdekében feláldozta szabadidejét.
Beteg tagjainkat látogatta. A nehezen mozgó bajtársainkat születés vagy névnapjukon otthonukban kö19. évfolyam, 4. szám

szöntötte. Segített a kisebb nagyobb problémák
megoldásában. Tagságunk és a Klub elismerte, megbecsülte tevékenységét, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja örökös tagja.

1989-től a Gábor Áron Tüzér Bajtársi Egyesület alapító tagja, tiszteletbeli elnöke és örökös tagja lett. A
munkájában ez változást nem jelentett. Aktív tevékenységével dolgozott tovább és támogatta segítette
munkánkat, amíg megrokkant egészsége engedte.
2006. november 26-án végleg távozott sorainkból,
emlékét megőriztük és megőrizzük.
2006. nov. 26-án 84 évesen hunyt el, az MH Halottjaként helyezték nyugalomba. Kérése volt, hogy a
temetése egyszerű legyen, mint azon bajtársaié, akik
a háborúban estek el. Sírjánál koszorút helyeztek el:
az MH Katonai Nyilvántartó Központ Parancsnoksága
képviseletében; a MH Budapesti Nyugállományúak
Klubja képviseletében: Nagy Gyula nyá. ezds., Pintye
János nyá. ezds., Gál József nyá. pv. ezds. és Fotul
József nyá. alez., a Rakéta Tüzér Tagozat és a
GÁTBE képviseletében Magyar József nyá. alez. és
Tóth Gábor nyá. ezds.
A család jelenlévő tagjai megköszönték a megtiszteltetést.
Szerkesztőség

Kirándulás
2017. június 14-én a Felderítő-1 és a Felderítő-2
tagozat Homoki Sándor szervezésében nagyon jó
hangulatú, vidám kirándulást szervezett Hollókőre.
Reggel 7.30-kor volt az indulás. Útközben viccmeséléssel telt az idő. 9.45-kor érkeztünk Hollókőre az
autóbusz parkolóba, ahol egy helyi idegenvezető várt
bennünket, aki végig vezette a csoportot Hollókőn és
elmondta a település, és a máig fennmaradt épületek
történetét. A csoport vezetője előzetesen tárgyalt a
helyi Muskátli étterem tulajdonosával, ahol mindenki
megelégedésére (ez ritkaság) étlapról lehetett választani, ezek az ételek a résztvevők szerint nagyon bőségesek és finomak voltak.
Hazafelé a program szerint megálltunk Romhányban, ahol a Rákóczi szabadságharc utolsó jelentősebb ütközete zajlott, innen tovább a Bánki-tónál a
HM üdülőben tettünk látogatást, ahol az üdülő igazgatója tájékoztatást adott az üdülő jelenlegi helyzetéről.
Homoki Sándor
2017. szeptember - október
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Kertbarátok a Mátrában
Az Obsitos figyelmes olvasói biztosan emlékeznek a 2016/4 számban megjelent beszámolóra a
kertbarátok palócföldi tanulmányútjáról. A Buják környéki barangolások során szinte állandó jelleggel felettünk magasodtak a Mátra vonulatai, és nemegyszer felmerültbennünk, meg kellene nézni, hogy
bent a hegyek között miként boldogulnak a kertészkedők. Hazafelé a kirándulásról már a buszban „határozat” született, hogy ez évben a Mátrába megyünk három napra, mátraházi „bázissal”.
A fentieknek megfelelően időben meg is kezdődött a szervezés, ami 12 helyszínt, illetve programot
eredményezett. Mátraházán a május 12-i hétvégén
kaptunk „szállást”, és ez az időpont teljesen véletlenül egybeesett a Gyöngyösön megrendezett Mátrai
Bornapokkal. Ebből kifolyólag nem kellett külön
programot szervezni a mátrai borok „tanulmányozására”. Az autóbuszt szolgáltató partnerünk pedig egy
elegáns, 40 személyes Mercedes buszt állított ki részünkre. Így minden feltétel megteremtődött egy jó
kiránduláshoz.
Az első nap szakmai programmal kezdődött. Már
9 órakor Gyöngyös határában voltunk a Heves megyei Mezőgazdasági Kamara elnökének, Székely
Zoltánnak háromhektáros családi gyümölcsösében.
Utunk szervezésekor tőle is kértünk információt egy
olyan mátrai kertészetről, ahol tanulmányozni lehet a
tavaszi munkák állását és az ottani kertészeti sajátosságokat. Székely úr szívesen állt rendelkezésünkre, hiszen nála aztán talán nincs senki a megyében, aki többet tudna a témáról. Gyümölcskertészetében, ahol azt nézhettünk meg amit akartunk. A területen van egy kis feldolgozó üzem, mellette kemence, aminek révén sült csülökkel is tud fogadni bennünket.

(Természetesen nem kívántuk ingyen 40 főre a
csülköt.) De vissza a programhoz: a küszöbpálinka
után igen tartalmas, színvonalas, nem kevésbé hangulatos ismertetés hangzott el vendéglátónk részéről
magáról a családi gazdaságról, a gyümölcsösben
levő fajtákról, gondozásukról, egyáltalán a termelés
megszervezéséről, eredményeiről, a jövedelmezőségről, a nehézségekről. Ezután még séta következett a gyümölcsös egy részében, majd lehetett kérdezni, véleményt mondani. Közben dél lett, és igencsak jólesett a közben elkészült sült csülök káposz19. évfolyam, 4. szám

tával, friss kenyérrel. Erre finom, öt fajta gyümölcslevet lehetett inni, amelyeket itt állítanak elő cukor
nélkül.
Maradtunk volna még, de foglalt időpontunk volt
a közeli Mátrai Hőerőműben. A Látogató Központban mintegy másfél órás előadás hangzott el az
erőműről, ahol hazánk villamos energia szükségletének 13 százalékát állítják elő a Mátra előterében
feltárt lignitmezőre alapozva. Sok egyéb adat is elhangzott még, de ezek olvashatóak az interneten,
ezért csak egy, a nagyközönség előtt kevésbé ismert érdekességről szeretnék beszámolni. Arról,
hogy környezetvédelmi okokból bevezetett füstgáz
kéntelenítési eljárás eredményeképpen az erőmű
nem füstöl. Az elégetett lignitből naponta 2000 tonna! gipsz valamint vízgőz keletkezik. A gipsz feldolgozására az erőmű mellett két gyár is épült, ahol
gipszkartont és egyéb építőipari elemeket készítenek.

Az előadás után sisakot kaptunk és kisvonattal
megkezdődött a bemutató utazás. Bemehettünk az
egyik, Heller-Forgó hűtőtoronyba is. Hát igencsak
parányinak érzi magát benne az ember. Ha valami
tennivaló van a hűtőtorony tetején, akkor létrán 40
perc alatt ér föl az illető szakember, mert lift az
nincs. Látogatásunk végeztekor eleredt az eső. Pedig még hátra volt Kékestető! Az eső miatt elhatároztuk, hogy egyből az üdülőbe megyünk. Útközben
megdöbbenéssel láttuk az áprilisi hóesés és ítéletidő
pusztításának még meglévő maradványait. De azért
mentünk Kékestetőre! Ugyanis mire Mátraházára értünk a felhők elmentek, kisütött a nap. A kilátóról
igen szép volt az eső utáni táj, ragyogtak az alkonyi
fények.
Másnap délelőtt Gyöngyös következett. Először a
Szent Bertalan templom kincsestára, amely hazánk
második legnagyobb egyházi gyűjteménye. Ezeknek
a kincseknek érdekes újkori története is van. 1945ben a front elől három idős szerzetes a templom
egyik rejtett zugában elásta a műtárgyakat, és erősen titkolták a helyét. Végül a hetvenes években az
utolsó, még életben levő szerzetes halála órájában
elárulta a rejtekhelyet, és azóta láthatóak újból e
szakrális tárgyak. A város másik nagy értéke a Ferences kolostor, amelyben látogatható hazánk
2017. szeptember – október
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egyetlen és egységben maradt középkori eredetű
könyvtára. A könyvtárat részünkre bemutató szerzetes szerint a gyűjteményt rengeteg veszély fenyegette. Az egyik legijesztőbb helyzet az 1940-es évek
végén volt, amikor mint a reakció egyik szellemi
fészkét meg akarták semmisíteni. De Marx megmentette a helyzetet. Ugyanis megvolt a könyvtár állományában a Tőke első, német nyelvű, gót betűs
kiadásának egy eredeti példánya, ami igencsak ritkaság. Ettől még a szigorú hatóságok is megenyhültek.
E két gyöngyösi gyöngyszem után szabadidő következett, lehetett menni a Főtérre, ahol a Mátrai
Bornapok sátrai, bemutató helyei, színpad, műsor,
előadás, borkóstolás várta az érdeklődőket. Itt mindenki nézelődhetett, vásárolhatott, konzultálhatott a
kiállító boros gazdákkal, kóstolhatta a mátrai nedűket.
Délután a Parádsasvári Üvegmanufaktúrát, valamint Parádon a Cifraistállót kerestük fel. Mivel a
manufaktúra műhelyébe 40 fő nem fért be, két csoportra oszlottunk és azt terveztük, hogy a csoportok
váltják egymást a két látnivaló között. De hát az ember tervez, az eső végez. Miután megkezdődött a
bemutató, és az üvegfúvó legények csak úgy produkálták magukat, hogy no, egyszer csak eleredt az
eső, mit eső! Jégeső! Felhőszakadás! A műhely teteje beázott. A lezúduló víz hova folyjon? A műhely
elektromos kapcsolószekrényébe! Áramtalanítani
kellett mindent, a kemencékben milliós károk keletkezhettek. A programnak is vége szakadt és még
vissza is kaptuk a befizetett összeg felét. Amikor
pedig vége lett az esőnek, a kimaradt csoport is
megnézte a Cifraistállót, ahol az eső nem okozott
galibát. Azután irány a barátságos és biztonságos
üdülő. Az igaz, hogy az eső megzavarta a programot, de mi „síkvidéki” emberek ritkán érezzük , látjuk
ilyen intenzíven a rohanó felhőket, a hegyoldalról lezúduló vizet, a természet erejét, félelmetes voltát.
Ha másra a kirándulásból nem is emlékszünk, erre
biztosan.
Mind ezzel azért nem ért véget a nap. Vacsora
után az üdülő presszójában hangulatos összejövetel
keletkezett zenével, tánccal, a még megmaradt hazai finomságok kínálgatásával. A fő attrakció azonban a tagozat titkárának, Radványi Katalinnak és
férjének köszöntése volt 50. házassági évfordulójuk
alkalmából.

Harmadnap délelőtt végiglátogattuk a Mátra vidéki
tájba illő kis településeket, Farkasmályt, Abasárt,
19. évfolyam, 4. szám

Markazt, - itt egy séta az erőmű hűtőtava körül Domoszlót, Kisnánát, ahol egy kedves lovagvár bűvöli el a látogatót. Kisnánán a vár is kicsi de, megvan mindene – bástya, lakótorony, gyilokjáró, vizesárok, stb, - ami kell egy igazi várhoz. A vár egyik kazamatájában látható az ország legnagyobb, négy
mázsás nemes opálja, amelyet a közeli kőbányában
találtak 2004-ben.
Ebéd után indultunk vissza Budapestre Galyatető
felé. Galyatetőn a fő látnivaló a „szépkilátás” volt, a
2015-ben felújított 30 méter magas kilátóról. A felújítás oly jól sikerült, hogy a torony azóta három nemzetközi építészeti és turisztikai díjat „zsebelt be”,
köztük egy amerikai magazin Architektúra nevezetű
közönségdíját is. Ha a közönség már az USA-ból is
idejött megnézni az építményt, mi sem hagyhattuk
ki. A kilátó belsejében kialakított fülkékben 2000 Ftért el lehet tölteni egy éjszakát, átélve egy magashegyi „bivakolás”-t.
A Galyatető felé való kerülőutat az is indokolta,
hogy betérjünk Pásztóra, ami jobban illett volna a
tavalyi kiránduláshoz, de nem került rá sor. Most
bepótoltuk. Pásztón a középkori maradványokból kialakított romkertet néztük meg, élén a mind híresebbé váló Oskolamester házával, ahol a mester nemcsak lakott, tanított is, főleg éneket. Már korábban
megtudtuk, hogy Pásztó egyik cukrászdájában mérik
Palócföld és Mátraalja legfinomabb fagylaltját és sütik a legízletesebb rétesét. Éppen ezért a cukrászda
tövében parkoltunk le és a romkert után átadtuk magunkat az ízek élvezetének.
Mint minden kirándulásunk után már a visszaúton
megkezdődött az „értékelés”. Jó volt, szép volt, sokat láttunk, olyan helyeken jártunk, ahol csak úgy
magától ritkán fordul meg a halandó. De azért jól fog
esni otthon a pihenés. Merre fogunk járni jövőre?
Van időnk még eldönteni.
Kolossváry Miklós nyá. alezredes
Kertbarát Tagozat

Sírkőavatás
2017. augusztus elsején Klubunk Közlekedési Tagozata sírkőavatásra hívta tagjait a Megyeri úti temetőbe, ahol megemlékezett – az egy éve 88 éves korában elhunyt – alapító tagjuk, tiszteletbeli elnökük
SÁRKÖZI ISTVÁN nyá. ezds. – az MN Közlekedési
Központ
volt
parancsnokára.
A sírjánál. Dr.
Németh Ernő
nyá. mk. ezds.
a tagozat elnöke emlékezett
és
méltatta
Sárközi ezds.
sokoldalú parancsnoki
és
közösségi tevékenységét.
Az özvegy – Marika – megköszönte a volt kollégák
figyelmességét és az eddig nyújtott támogatásukat.
A megemlékezésen ügyvezetésünk is képviseltette magát.
Szerkesztőség
2017. szeptember - október
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Szentendrei dalos-verses találkozó
A Szentendrei Kossuth Klub meghívására a találkozóra négy klubból  Szentendre, Tata, Vác és az
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Tüzér tagozata  érkeztek vendégek.
A Tüzér tagozat 15 fős csapatának látogatását a tőle megszokott precizitással Pintye János nyá. ezredes úr szervezte meg.
A találkozó programja három részből állt.
Érkezés és ismerkedés
A megérkezés után a mi csapatunknak is jól esett a
vendéglátók által kínált kávé és a különböző üdítők.
A barátságos hangulatban régi bajtársakat, ismerősöket üdvözölhettünk.

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH
AA) mai életének bemutatása
Az Akadémia életének bemutatása során a képzést
irányító igazgató elmondta, hogy jelenleg a képzésnek három fő területe van, nevezetesen
‒ a polgári életből bevonulók két éves képzése;
‒ csapatoktól bevonultak egy éves képzése;
‒ magasabb rendfokozatra történő előléptetést
elősegítő szakmai felkészítés.
Az MH AA Parancsnoka felelős a katonai nevelésért és a teljes intézmény működéséért. Az oktatást
pedig külön kinevezett oktatási főigazgató irányítja.
Az igazgató úr ismertette, hogy a kvalifikált tanári állomány rendelkezik felsőfokú (főiskolai, egyetemi)
szakmai, valamint pedagógiai képzettséggel.
Megtekinthettük az elhelyezési körleteket (hotel) és
a képzéshez berendezett korszerű kabineteket, tantermeket.
Az egyesületek dalos-verses bemutatkozása
A bemutatkozásra minden résztvevő alaposan felkészült. Valóban művészi színvonalon előadott verseket hallhattunk. A legnagyobb sikert és a hallgatóság lelkesedését – ismétléseket és vastapsokat – a
katonadalok előadása hozta meg.
A találkozó rendezői minden csapatot Emléklappal
díjaztak – és egyúttal bejelentették, hogy még ebben
az évben, szeptember 16-án Marcaliban szerveznek
országos nyugdíjas találkozót.
A műsor vége hangulatos poharazgatással és nótázással telt.
Rácz László nyá. alezredes
19. évfolyam, 4. szám

Pandol István nyá. alezredes köszöntése
90. születésnapján
2017. június 27-én az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Tüzér tagozata és a Gábor Áron Tüzér
Bajtársi Egyesület képviseletében Nagy Imre nyá. ezredes, Sike József nyá. ezredes, Tóth Gábor nyá. ezredes és Rácz László nyá. alezredes tisztelgő látogatást tettek Gyömrőn a Harmónia Idősek Falva nevű
otthonban, hogy felköszöntsék a 90. születésnapját
ünneplő kedves bajtársukat.
Nehéz volt meghatódás nélkül látni, hogy a baráti
ölelések közben könny csillogott barátunk szemében.
2
A 15 m -es kicsi szobában az élethez szükséges
berendezések rendben voltak. Körbesétáltuk a korszerűen épített házak között Pista bácsi új otthonának környezetét. A sok növény, virág, valamint a
mindig segítőkész személyzet barátságossá, otthonossá tette a nyugdíjas otthont.
Pista bácsiból a viszontlátás öröme után nagyon
hamar a bánat, a panasz szavait hallhattuk, hiszen
szeretett lánya és unokái ez ideig meg sem látogatták.
A továbbiakban azonban szinte mindenről be kellett
számolnunk. ami a Klubban, a Tüzér tagozatban, illetve az Egyesületben történtek.
Az aranykezű, mindig jó humorú Pista bácsi viszszaemlékezései közben – nem egy esetben – hullatta
hol az öröm, hol a bánat könnyeit. Nagyon hiányzik
Pista bácsinak, aki nyugdíjas éveiben fafaragással
foglalkozott, hogy volt kollégái és nyugdíjas társai részére emléktárgyak készítésére már nincs lehetősége. Ezekkel a kedves tárgyakkal sokunknak szerzett
örömteljes pillanatokat.
Mindnyájunknak
az volt a benyomása, hogy kedves barátunk a
helyzetével megelégedett és az
otthonban is humorával és kedvességével már
barátokat is szerzett
magának.
(Zárójelben Tóth
Gábor nyá. ezredes úr az otthonban találkozott egy másik régi ismerőssel, aki megerősítette a bennünk kialakult pozitív benyomásokat
az otthonról.)
Eljövetelünk, a búcsú előtt még egy kis poharazgatással töltöttük az időt. Sajnos a búcsú pillanata
ugyanolyan megrázó volt, mint találkozásunknak első
pillanatai.
„Én már 55 éve ismerem őt, és soha nem láttam
sírni, ami ezen a napon három esetben is megtörtént.
Számára mi voltunk a nagy család, a kézfogások,
ölelések, bajtársi beszélgetések a megszokott környezetben hiányoznak neki a legjobban.”
Tegyünk meg mindent, hogy gyakrabban látogassuk meg őt.
Rácz László nyá. alezredes
2017. szeptember – október
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A LAJTA monitor látogatása

Tagozatunk 2017. 06. 13.-án az
éves munkatervének megfelelően,
nagy érdeklődéssel látogatást tett
a Lajta monitor múzeum hajón.
Nagyon kellemes nyári időben,
profi tárlatvezetéssel részletes
tájékoztatást kaptunk a hajó
elkészültétől a jelenlegi állapotáig
betöltött szerepéről.
A LAJTA monitor nem csupán
egy öreg hajó a múltunkból.
Testvérhajójával, a MAROS-sal
együtt már születése pillanatában
nagy
nemzetközi
érdeklődés
fogadta, megépítésük ma is méltán
kelt elismerést.
Az Egyesült Államokban 1862ben megszületett egy teljesen új
elveken
alapuló
haditechnikai
eszköz, a monitor típusú hadihajó,
és mindössze tíz év múlva, 1872ben Magyarországon elkészült és
szolgálatba állt annak a Dunamedence sajátos vízjárásához és
mederviszonyaihoz igazított változata!
A Lajta és a Maros monitorok
voltak a világ első olyan folyami
monitorai, amelyek ilyen kis
merülés mellett ilyen erős páncélozottsággal, nagy tűzerővel rendelkeztek, és amelyeken Coles
féle lövegtorony volt.
Ez a hajópáros volt Európának
az első folyami monitora, az
osztrák-magyar
hadiflottában
pedig az első tisztán fémből
készült páncélos, kizárólag gőzgéppel mozgatott, vitorlázat és
kötélzet nélküli hadihajó.
A Lajtát 1871. május 17-én
bocsátották vízre 1876. december
8-án esett át a tűzkeresztségen,
amikor testvérhajójával együtt
tűzpárbajt vívtak az akkor még
török
kézben
lévő
Belgrádi
erőddel. A hajó több alkalommal
került bevetésre az első világháború időszakában.

19. évfolyam 4. szám

1918-ban 46 év hadi szolgálat
után azonban leszerelték, és az
1920-as évektől 1994-ig, több mint
70 évig a folyami kavics-kotrásban
elevátorhajóként látták hasznát.
2010. augusztus 20-án avatták
fel jelenlegi állapotában a parlament előtt, ahol ma is látogatható
mint múzeum hajó.
Szeretnénk köszönetünket kifejezni a Hadtörténeti Intézet és
Múzeumnak amiért lehetővé tette
számunkra az ingyenes látogatást
és tárlat vezetést.
(Az adatok a múzeum kiadványából származnak)
Petes János nyá. alez.
műszaki tagozat

Fegyvernemi napok
szeptember 1. – október 31. között

Szeptember
1. Személyügyi igazgatás napja
1. Haderőtervezés napja
17. Híradók és elektronikai szervezetek napja
30. Szárazföldi haderő napja
Október
4. Tartalékos honvédek napja
6. Aradi Vértanúk Emléknapja
15. Hadműveletiek napja
23. A szabadság napja

Humor:
Egy arab sejk sétál a szaudi sivatagban, előtte ötven méterrel
megy a felesége. Szembejön egy
másik sejk, s méltatlankodva felkiált:
‒ Mit csinálsz, Ahmed? Meg vagyon írva a Koránban, hogy az
asszonynak ötven méterrel az
ura mögött kell mennie!
‒ Igaz, Ali, igaz. Csakhogy amikor a Koránt írták, még nem
volt egyáltalán elaknásítva a sivatag!
Skót mama a papának:
‒ Igazán elvihetnél már moziba!
‒ Ugyan drágám, már voltunk
moziban.
‒ Igen, de ez már hangosfilm...

Honvéd Kulturális Központ
programajánló
SZEPTEMBER
3. vasárnap 17–22 óra
Tematikus Zenés Táncest
Party a Coctail Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
5. kedd 17 óra
Évek, képek, emlékek a Katonai
Művésztelepekről
Megnyitja: Frömmel Gyula festőm.
Közreműködik: Tósoki Anikó és
Bekker Dávid zongoraművész.
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető: 21-ig, vasárnap kivételével naponta 13-18 óráig
A belépés díjtalan!
10. vasárnap 10–11.30
PALOTALÁTOGATÁS
Találkozó: a Stefánia Palota –
HKK jegypénztára előtt.
Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
Inf.: horvath.ildiko@hm.gov.hu
A jegyek csak elővételben és korlátozott számban kaphatók jegypénztárunkban.
14. csütörtök 17–19 óra
Mindenki Hadtudománya
Takács Attila: Az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnoksága, és amivé válhat
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
15. péntek 18–22.30
Zenés – táncos vacsoraest a
NAUTILUSSAL
Asztalfoglalás és jegyigénylés
jegypénztárunkban!
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
17. vasárnap 10–12 óra
BUDAPESTI BELVÁROSI SÉTÁK
A Kármán-Ullmann építészpáros
munkái
Találkozó: a Ferenciek terén a
Jégbüfé előtt
A program ára: 1500 Ft/fő
Igényjogosultaknak: 1000 Ft/fő
Jegyeket elővételben, korlátozott
számban a Stefánia Palota - HKK
jegypénztárában
Inf.: horvath.ildiko@hm.gov.hu
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18. hétfő 17.30
Biztonságpolitikai előadások
Dr. Kis-Benedek József,
Dr. Lattmann Tamás: Az Iszlám
Állam tevékenységének kihatásai az európai biztonságra és
biztonságpolitikára
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
20. szerda 18.00–19.00
Stefánia Szalon
Ugron Zsolna írónő
Helyszín: Stefánia Palota, Zrínyi
Miklós terem
Belépő: 800 Ft
21. csütörtök 18–19.30 óra
Ő, én és a láthatatlan munka
V. Kulcsár Ildikó estje
Helyszín: Stefánia Palota, Zrínyi
Miklós terem
Belépő: 800 Ft
26. kedd 18 óra
KözTÉr
Pál Feri atya – Egyensúlyvesztéstől az új egyensúlyig
Helyszín: színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
25. hétfő 17.30–19 óra
Stefánia Irodalmi Kör plusz
"Jelentés a szívdobogásról"
Pálfy Margit: Szécsi Margit költőnőről szóló pódiumműsora
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft
28. csütörtök 17.30 óra
Missziós történetek
Kálinger Roland őrnagy: Egy tábori lelkész élete a missziókban
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
28. csütörtök 19 óra
Ray Cooney: A miniszter félrelép – bohózat (2 felv.)
a Bánfalvy Stúdió előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2800 Ft
Igényjogosultaknak: 2000 Ft
OKTÓBER
1. vasárnap 17–22 óra
Tematikus Zenés Táncest
„Gyere, táncolj még!”
Party a Sétahajó Bulizenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
19. évfolyam, 4. szám

02. hétfő 14.30–15.30
Az időskor szépségei és örömei
az irodalomban
Tósoki Anikó előadóművész,
mentálhigiénikus műsora
Fellép: Ács Enikő gitáros, énekes
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!

12. csütörtök 18 óra
Stefánia Szoborpark II. Őszi tárlat
Köszöntő: Klacsmann Péter,
a Magyar Kultúra Egyesület elnöke
Helyszín: Stefánia Palota Báró Atzél
Béla terem
A belépés díjtalan!
Nyitva: 2018. március 31-ig

2. hétfő 17.30–18.30
Stefánia Irodalmi Kör
Csokonai Vitéz Mihály
Beszélgetőpartner:
Dr.
Csörsz
Rumen István irodalomtörténész
Közreműködnek: Tósoki Anikó,
Karsai István, Kállai Júlia.
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft

12. csütörtök 18.30–20.30
Központi Zenekar koncert
Helyszín: Színházterem
Belépő: 900 Ft
Igényjogosultaknak: 500 Ft

4. szerda 17 óra
BALÁZS JÁNOS festőművész
(1904–1927)
Helyszín: Stefánia Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: 21-ig, 13-18 óráig
7. szombat 14–18 óra
VI. „Stefánia” Országos Mazsorett
Fesztivál
Közreműködik: Magyar Honvédség
Szentendre Helyőrségi Zenekar
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
8. vasárnap 10–11.30
PALOTALÁTOGATÁS
Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
Inf.: horvath.ildiko@hm.gov.hu

13. péntek 19 óra
MUSICAL REVOLUTION
a Madách Színház művészeinek
előadásában -- rendhagyó élőzenés koncert
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1-6. sor 3 900,- Ft
7-10. sor 3 400,- Ft
11-13. sor 2 900,- Ft
Igényjogosultak:1500 Ft(10-13 sor)
13. péntek 15 óra
AZ ILLUSZTRÁCIÓ
A Honvéd Kulturális Egyesület Budapesti régiójának kiállítása
Vendégkiállítók: a Honvéd Kulturális
Egyesület Veszprémi régió alkotói
Megnyitja: Sipos Gábor nyugállományú ezredes, a Honvéd Kulturális
Egyesület elnöke
Fellép: Tósoki Anikó előadóművész
Helyszín: Café Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: 27-ig

8. vasárnap 14–15 óra
Stefánia Családi Színház
HÓKIRÁLYNŐ
mesejáték egy részben
a Noir Színház előadása
Belépő: 1800 Ft
Igényjogosultaknak: 1500 Ft
Helyszín: Színházterem

15. vasárnap 10–12 óra
BUDAPESTI BELVÁROSI SÉTÁK
A bankok/pénzintézetek poétája:
Alpár Ignác
Találkozó: a Deák tér és Sütő utca
sarkán
A program ára: 1500 Ft/fő
Igényjogosultaknak: 1000 Ft/fő
Inf.: horvath.ildiko@hm.gov.hu

11. szerda 18.00–19.30
Stefánia Szalon
Scherer Péter
Jászai Mari díjas színművész
Helyszín: Stefánia Palota
Belépő: 800 Ft

16. hétfő 17.30
Biztonságpolitikai előadások
Dr. Wagner Péter, Dr. Lattmann
Tamás
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!

12. csütörtök 17 óra
Mindenki Hadtudománya
Ványa László: Irányított energiájú
fegyverek
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!

19. csütörtök 11–12 óra
Stefánia Meseszínház: Pán Péter
a Fogi Színház előadásában
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Csoportos belépő: 1200 Ft
2017. szeptember – október
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20. péntek 18–22.30
Zenés – táncos vacsoraest a
NAUTILUSSAL
Asztalfoglalás és jegyigénylés jegypénztárunkban!
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft
24. kedd 19–21 óra
KözTÉr
„Férfisors, női sors, a párkapcsolati harmónia elősegítése”
prof. Dr. Bagdy Emőke pszichológus előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő:1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
26. csütörtök 17 óra
Palásti Renáta festménykiállítása
Helyszín: Stefánia Galéria
A belépés díjtalan!
Megtekinthető: november 18-ig.
26. csütörtök 17.30
Missziós történetek
Dr. Isaszegi János ny. vőrgy.
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
26. csütörtök 19–21.30
Georges Feydeau: A BALEK bohózat két részben
a Pesti Művész Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő:2800Ft
Igényjogosultaknak: 2000 Ft
29. vasárnap 18 óra (2 felvonás)
„Volt egyszer egy Amerika”
Füred Dixieland Band koncert
Malek Andreával és Dervalics Róberttel
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2000 Ft
Igényjogosultaknak: 1500 Ft
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Megnyitja: Dr. Szent-Miklóssy Ferenc, a Kertészek és Kertbarátok
Országos Szövetségének elnöke
Fellép: a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
Helyszín: Café Galéria és Színházterem
Megtekinthető: szeptember 8-ig
A belépés díjtalan!
19. kedd 10 óra
Klubtanács ülés
HKK 218/B klubszoba
19. kedd 10.30–11.30
Gondtalan órák
Rusz Milán: "Jávor Pali Nagy Mulatása - zenés időutazás" Ivancsics
Ilona és színtársai előadása.
Helyszín: Színházterem
Délután zenél a Pódium Zenekar.
Belépő: 800 Ft
20. szerda 7.00 óra
Kirándulás: Szolnok
21. csütörtök 10 óra
Múzeumlátogatás: Aquincum
25. hétfő 10 óra
Közművelődési Bizottság ülés
HKK 218/B klubszoba
28. csütörtök 10 óra
Szoc. és kegyeleti Bizottság ülés
HKK 218/B klubszoba

OKTÓBER
16. hétfő 14–15 óra
Csendül a nóta
„Dúdold velünk” - Gergely Róbert
és Némedi-Varga Tímea előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 800 Ft
17. kedd 10 óra
Titkári értekezlet
HKK 218/B klubszoba

MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja

18. szerda 10 óra
Múzeumlátogatás
Vasúttörténeti Múzeum

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

19. csütörtök 7.00 óra
Kirándulás: Edelény

SZEPTEMBER
7. csütörtök 11 óra
45 éves a Honvéd Kertbarát Kör
Az MH Bp-i Nyugállományúak
Klubja Kertbarát Tagozatának
termény- és termékkiállítása
19. évfolyam, 4. szám

26. csütörtök 10 óra
Szoc. és Kegyeleti Bizottság ülés
HKK 218/B klubszoba
30. hétfő 10 óra
Közművelődési Bizottság ülés
HKK 218/B 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
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TARKA OLDAL

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. október 10.
A legutóbbi szám helyes megfejtői közül könyvjutalmat nyert: Kiss Boldizsárné Nőtagozat
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Nagyecsed É-i szomszédja

50 39 57 R 45 109 02 63 59
Karancslapujtő Ny-i szomszédfaluja
18 35 R 96 92 101 30 106 86 14 53 84
Mersevát K-i faluszomszédja
41 05 46 14 09 25 76 67
Lovászi faluszomszédja É-ról
77 03 R 112 66 74 23 43 07 68 10 93
HUNGARORING helyszíne
62 94 64 28 91 R 33 108
Bodajk É-i szomszédfaluja
24 52 71 22 29 36 01 R
Alföldi megyeszékhely
08 37 81 R 111 13 103 58

Szergény ÉK-i szomszédfaluja

Honvédüdülő helyszíne

07 40 62 47 100 19 30 65 12 27 83 01 52 32
Mondanivaló nélküli, üres

80 31 16 73 22 33 10 98 03 38 104 44
Falu Biharkeresztestől D-re

04 26 R 78 35 95 36 99 61 46 96 06
Mánd K-i faluszomszédja

81 15 R 42 34 86 55 43 71 79 R 87 52 82 28
Helység Bácsalmástól É-ra

92 17 36 21 102 80 91 R 53 70 25 66
Helység Rönöktől K-re

11 26 110 73 72 68 32 86
Falu Gyöngyöstől ÉNy-ra

06 49 62 88 14 87 107 20 56 60 52

48 39 09 82 89 39 57 102 97 99 R 54 76 100

Humor:
‒ Jöjjenek gyorsan! Tűz van! - telefonál egy riadt nénike a tűzoltóságra.
‒ Hol?
‒ Hát itt a házban.
‒ Úgy értem, honnan beszél? – kérdi az ügyeletes.
‒ Az ebédlőből - feleli a nénike.

‒ De hogy jutunk oda?
‒ Mi az, már nincs meg az a szép nagy piros autójuk?
Néhányan a hosszú házasság titkát kérdezik.
Rendszeresen járunk étterembe, hetente kétszer. Egy
kis gyertyafény, vacsora, lágy zene, tánc.
A feleségem kedden megy, én pénteken.

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.

19. évfolyam, 4. szám
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