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Megrendeztük a Honvédségi Nyugállományú
Kultúrosok II. Országos Találkozóját
2016. október 12-én az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja Törzsasztal tagozatának
kezdeményezésére
megrendezésre
került
a
Honvédségi Nyugállományú Kultúrosok I. Országos
Találkozója. Megrendezésében, hangulatában, a
visszaemlékezésekben már érződött, hogy ezt a
fajta találkozást, kibeszélést, a közös munka
sikereit, a katonai kultúra színes világába fektetett
erőfeszítéseket elő kell venni, le kell porolni és a mai
hasonló beosztásúaknak „csapatépítés” keretében
át kell adni. Már akkor GULÁCSI Attila a törzsasztal
vezetője – záró gondolatként megfogalmazta, hogy
ezért kell megrendezni a II. Találkozót, de az aktív
kulturális szakterület valamennyi dolgozójával.
Tisztelet és köszönet az MH vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség Dandár Kulturális és
Rekreációs Igazgatóság vezetésének, hogy ezt a
gondolatot felkarolta és így éves tervében szereplő
kulturális fórumra 2017. szeptember 12-én
meghívásra kerültek az aktív és a nyugállományú
kultúrosok is.

2017. november - december
Bevezető előadásában
Aulechla József ezds.
az RKI igazgatója a
vezetése alatti szakterületekről szólt, feladataikat részletesen bemutatta, ezzel érzékeltette, hogy a kultúra ma
is jelen van és a megjelent nyugdíjas kultúrosok
nyomdokain haladva örökölték a hagyományokat,
ami ma is fejlődésben van. Ezekről részletesen
szólt, kiemelve a rekreáció fontosságát. Beszélt az
eredményekről, gondokról, tervekről.
Ezt követően Nagy Gyula nyá. ezredes a Házba
települt MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának
elnöke az igazgató által elmondott feladatok
támogatásáról, saját rendezvények megrendezéséről, a katonai nyugdíjas társadalom összefogásáról, kulturált szórakozásának a biztosításáról
beszélt. Bemutatta a Klub 30 tagozatát, ami
fegyvernemi hagyományokra épül elsődlegesen.
Hangsúlyozta a kölcsönösen előnyös együttműködés fontosságát.
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(folytatás az 1. oldalról)
Kertbarátok ünnepe
Réz András filmesztéta a „Kultúra, kultúraközvetítés” aktualitásait elemezte, a digitális technika
A Stefánia Palota rendezvényeit szorgalmasan láelvonó hatásairól, a személyközpontú rendez-vények togatók már tudják, hogy minden év szeptember elekultúraközvetítő szerepét hangsúlyozta.
jén néhány napra a Caffé Galériába beköltözik Flóra
szebbnél-szebb virágok, mosolygó gyümölcsök, friss
zöldségek, ízletes lekvárok, mézek, borok, pálinkák és
egyéb kerti finomságok képében. Mindez történik a
Kertbarát Tagozatunk jóvoltából. Ez a jeles növényvarázsló Tagozat, leánykori nevén Kertbarát Kör, 45 évvel ezelőtt alakult meg a valamikori Váci utcai Tiszti
Ház szervezeti keretei között, és ezt a jeles évfordulót
az ez évi, hagyományossá nemesült terménybemutatón ünnepelték meg szeptember 7-én .
Az előkészületek természetesen
időben
megkezdődtek
nagy
lelkesedéssel és még
nagyobb elképTárlatvezetésre is sor került a
Katonai Képzőzelésekkel.
A
művészeti Alkotótáborok 25 éves bemutatásával, az
Tagozat
minden
ott alkotó művészek és alkotásaik elemzésével.
tagja személyes
Festmények,
grafikák,
archív
dokumentumok,
ügyének tekinkiállítási
meghívók,
táborfotók,
emléklapok,
tette, hogy jól
újságcikkek kerültek kiállításra.
sikerüljön
minden,
és
mindent
is
megtettek
ennek érA jó hangulatban elfogyasztott ebéd után, négy
dekében, ami csak lehetséges volt. Ki kell azonban
szekcióban folyt a munka.
A nyugdíjasok szekciójában folyó munkát Aulechla emelni szervezőtitkárunkat, Radványi Imréné Katit,
József ezds. érdeklődéssel hallgatta, a tapasztala- akinek talpraesettsége, kedvessége, kapcsolatteremtő
tairól elismeréssel szólt. Itt kerültek átadásra a készsége, kifogyhatatlan energiája motorja volt az
rendezvény emléklapjai is, amiben Aranyos Károly előkészületeknek. Ehhez nagyban hozzájárult a Klub
és a Ház vezetésének, munkatársainak segítségnyújnyá. ezredesnek jelentős érdemei vannak.
Köszönet
illeti
Hellán
Mária
alezredest, tása, ötletei, szervezési, rendezési tapasztalata.
Szabadosné Kovács Lillát, Aranykovács Andreát, Nemcsak a Caffé Galériát vehettük igénybe, hanem a
Nagy Gyulát, Gulácsi Attilát, Péter Lászlót, dr. Varga színháztermet, a fogadáshoz pedig a teljes éttermet.
Istvánt, Sepcsik Saroltát, Aranyos Károlyt, Pácser Az ügynek sikerült megnyerni a Magyar Nemzeti
Táncegyüttest, a Kertészek és Kertbarátok Országos
Bálintot és a lebonyolítás minden közreműködőjét.
Szövetségét és a főleg növényvédő szereket forgalÜgyvezetés mazó szponzorokat. A Kertbarátok Budapesti Szövetsége is jelentkezett: ezen ünnepséghez kapcsolódva
szeretné megrendezni a Kertbarátok legszebb kertjei
GONDOLATOK:
A kemény munka rávilágít az emberek jellemére: verseny eredményhiregyesek odafordulnak feléje, mások elfordítják tőle az detését, mivel „honvéd” kertbarátok is
arcukat, megint mások elő sem fordulnak.
Sam Ewing vannak a díjazottak
között. Az ünnepség
A házasság nagyon nehéz. Olyan, mint egy ötezer da- egyik legfőbb nyeresége, hogy el tudott
rabos, csak eget ábrázoló puzzle.
Cathy Ladman komikus jönni az ország legendás „főkertésze,” a 98
A nagy emberek eszmékről beszélgetnek, az átlag- éves Bálint György,
aki alapítója és hoszemberek dolgokról, a kisemberek pedig a borról.
Fran Labowitz szú ideig szakmai vezetője volt szervezetünknek.
Az ünnepség programjának megkezdése előtt a
Aki úgy véli, nehéz az élete, olvasson történelemmeghívottak, a vendégek, az érdeklődők már gyökönyveket.
Bill Maher nyörködhettek a nagy gonddal, ötlettel, no meg persze
terményekkel feldíszített bemutató asztalokban, kiállíTanúsíthatom, hogy a legkeményebb szívet is meglá- tott egyéb kézműves alkotásokban. Elkezdték munkájukat a zsűrik is, a Magyar Rádió szakriportere,
gyítja egy kedves mosoly.
Goldie Hawn „Bozsik gazda” pedig interjúkat készített a kertbarát
19. évfolyam, 5. szám

2017. november – december

BUDAPESTI OBSITOS-3
tagokkal. Maga az ünnepség 11 órakor kezdődött a
Himnusz hangjaival a színházteremben. Dr. SzentMiklóssy Ferenc, az országos szövetség elnöke megnyitójában kifejezte elégedettségét a Tagozat munkájáról, eredményeiről. Kifejtette: ez az ünnep is példa
arra, hogy él és virul a magyar kertbarát mozgalom,
amit a következő nemzedékeknek is folytatnia kell.
Ezután a Ház munkatársának, Kiss Józsefnek elegáns konferálásában pörögtek a „műsorszámok.”Tóth
Károly nyá. ezredes, tagozatelnök üdvözölte a megjelenteket, és az érdeklődést a kertbarátok munkája
iránt. Ismertette a 45 év történéseit, a megalakulást,
az elnökök munkáját, eredményeket, a viszontagságokat, a jelenlegi körülményeket, a kialakult és jól bevált működési módszereket. Megköszönte a már említett személyeknek, szervezeteknek, az együttműködést és a segítségnyújtást e jeles esemény lebonyolításához. És nem utolsósorban dicsérte a Tagozat kollektíváját, lelkes, egymást segítő munkáját.
A beszéd után a kitüntetések, jutalmak átadása
következett. A honvédelmi miniszter nevében Hornyák Erika alezredes, a HM Társadalmi Kapcsolatokat
Koordináló Főosztály kiemelt főtisztje a Honvédelemért Érdemérem II. fokozatát adta át Dr. Komiszár Lajos, egyetemi főtanácsosnak, a tagozat szakmai vezetőjének, a III. fokozatot, pedig Radványi Imre nyá.
ezds.-nek a tagozat szociális és kegyeleti megbízottjának. Emléktárgyat kapott Szabó Sándorné kertbarát.
Szűcs Imre ezredes, a HM Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnoka
nevében Ignáth Tibor alezredes Emlékplakettet adott
a Tagozatnak. A MH vitéz Szurmai Sándor Budapest
Helyőrség Dandár parancsnoka, Baráth Ernő ezredes
szintén Emlékplakettet adományozott. Nagy Gyula
nyá. ezredes, az MH Budapesti Nyugállományúak
Klubjának elnöke Emléklapot adott a Tagozatnak és
egy festményt Nagy Bélánénak, a Tagozat „számvizsgálójának”. Aulechla József ezredes, a KRI igazgatója Emlékplakettet nyújtott át a Tagozat elnökének.
A kertbarátok országos szövetségének elnöke pedig 11 kertbarátnak (Tóth Károly, Góré József, Implom
Gyuláné, Nagy Béla és Béláné, Radványi Imréné,
Szabó Lajos, Szabó Sándorné, Vincze József és Józsefné ) adott elismerő Díszoklevelet.

Mindezek után András Károly, a Budapesti Kertbarátok elnöke ismertette a Budapesti Kertbarátok Legszebb Kertjei verseny eredményét. 67 pályázó volt,
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akiket öt kategóriába soroltak (családi ház, panel, előkert, erkély, gazdasági kert) és mind az öt kategóriában öt díjazott volt. Nevük felsorolása kitöltené az Obsitos ez évi papírkvótáját, de a mi nyerteseinkét azért
ideírjuk: Szabó Sándorné - családi ház előtti közterület kategória I. díjában, valamint Élő Anna - családi
ház díszkert kategória II. díjában részesült.
A jutalomeső után következett a már említett művészegyüttes fergeteges műsora. A közönség alig engedte le őket a színpadról, pedig sietniük kellett, mivel
állománygyűlésre kellett visszaérniük, így azután nem
várhatták meg az ünnepség zárását követő állófogadást. De azért nem maradtak ki a jóból, külön terítettek részükre, amelyet nagyon is megérdemeltek. Az
állófogadás előtt pedig még volt egy, különösen a
kertbarátok által szívdobogva várt program: miként
döntöttek a zsűrik, a közönség, mely asztal, kiállított
alkotás lett a „nyerő”.
Íme az eredmények: a termények
kategóriában a Radványi házaspár lett
az első, a második a
Vincze házaspár, a
harmadik díjat pedig
Nagy Béla és felesége érdemelte ki. A
közönség díját szintén a Radványi házaspár nyerte el,
a második díjas pedig Szabó Sándorné lett.
A művészeti kategóriában az első díjas Kolossváry
Miklós lett virágcsendéleteiért, a
második díjat Élő
Anna kapta különleges, magokból,
terményekből öszszeállított dísztárgyaiért .A közönség pedig Monok
Zsuzsannát jutalmazta olajfestményeiért.
A zárszót Bálint Gyuri bácsi mondta el. Legelőször
is gratulált a díjazottaknak, majd konstatálta, hogy
nem volt hiábavaló tevékenység megalakítani a kertbarát kört. A magvetés jól sikerült. Ő is igyekezett
mindent megtenni az alakulás után mintegy tíz éven
keresztül a kör tartalmas és eredményes munkájáért.
Ő azután „kiszállt”, a rendszerváltás előkészületei lekötötték energiáit, idejét. De mindig is szívügyének tekintette, tekinti a magyar kertészetet. Örömmel jött
közénk, méltó folytatását látja az akkor megkezdett
munkának. További sok sikert, eredményeket és boldog életet kívánt mindenkinek.
A zárszó után következett a már emlegetett állófogadás, bőséges hidegtálakkal, szendvicsekkel, pogácsákkal, a tagok által készített finomságokkal. Gyuri
bácsi szívesen beszélgetett és fényképezkedett a
kertbarátokkal. És nagy kő esett le a szervezők szívéről: szinte minden úgy sikerült, ahogy elképzelték.
Most már jöhet az ötvenedik évforduló. Van öt év rápihenés.
Kolossváry Miklós nyá. alezredes
Kertbarát Tagozat
2017. november - december
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Percpontos ekvatoriális napóra avatása
2017. augusztus 15-én délelőtt 10 órakor nevezetes eseményre került sor a Stefánia palota kertjében. Ragyogó napsütéses időben a Ház és a HM
Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft közös szervezésében egy
különleges alkotás avatására került sor. Dr. Balla János nyá. mérnök ezredes – a Térképész tagozat tagja – hosszú évek óta foglalkozott azzal a gondolattal,
hogyan lehetne percpontos napórát tervezni és kivitelezni.
Az avató ünnepségen először Benkóczy Zoltán a
Kft igazgatója, majd Németh László nyá. mk. alezredes (szintén a Térképész tagozat tagja) köszöntötte
dr. Balla Jánost.
Az ünnepségen az alkotó – tudós voltához méltó
– szakszerű előadást tartott, amelyből érdemes néhány idézetet kiemelni.
„Mi volt a cél?”
tette fel a kérdést
dr. Balla János.
„Számos csodálatos napórát lehet látni jártunkban-keltünkben.
Megcsodálhatjuk, hogy a mechanikus napórák mutatójának árnyéka déli 12 órakor pontosan a 12-es számra mutat,
vagy csodálkozunk, amikor azt látjuk, hogy a nyári
időszámítás idején – amikor a napórát nyilván nem
lehet átállítani – a mutató árnyéka a 11-esen áll.
Körülbelül nyolc évvel ezelőtt jutott eszembe,
hogy a Nap árnyéka talán matematikailag is kiszámítható.
Érdemes közben néhány adatot felidézni. A Föld
minden nap geometriai szempontból más és más
helyzetben van a Naphoz képest és ezeket a változásoknak az időre átalakított értékeit kellett a Föld
keringési sebességének figyelembe vételével előállítani.
Ismert a Földünk keringési
sebessége (108
ezer
kilométer/óra), a körnek tekinthető,
– a Föld által
egy év alatt
megtett út 942
millió kilométeres hossza, a Nap - Föld közepes, mintegy 150 millió
kilométeres távolsága. A Föld közben még a tengelye
körül is forog 17 000 km/óra sebességgel. A Föld a
108 ezer km/óra sebességgel naponta kb. 3,5 millió
kilométert tesz meg. Hihetetlen adatok!
Közbevetőleg jegyzem meg, hogy nemcsak a
Föld rohan velünk, hanem a Nap is 900 000 millió
km/óra sebességgel kering a galaxisok rendszerében.
Nyolc évvel ezelőtt elővettem a számításhoz
szükséges képleteket. Hála a nagy fizikusoknak, mint
19. évfolyam, 5. szám

Newton, Gauss és a többiek, akik nagy szabatossággal lefektették az égitestek mozgásának törvényszerűségeit. Saját kis számítógépemen, 7 jegyű szögfüggvény táblázattal és csillagászati évkönyvek segítségével kezdtem számítgatni a napárnyék egyes
pozícióit. 4 évet követően több bőröndnyi papíron
végzett számítás, fából készített makettek készítésének tapasztalatai nyomán megszületett egy horizontális koncepció. Itt megállt volna a tudomány, mert a
szükséges 4200 pozíció kiszámítása sem időben,
sem eredményességben nem tűnt reálisnak.
Ekkor fordultam a Térképészeti Kft-hez, Buga
László mérnök ezredes úrhoz, aki felkarolta az ügyet.
Gyakorlati megvalósítás során dr. Bakó Zoltán kiváló
programozó matematikus számítógéppel számította
ki a pozíciókat és számítógépes grafikával rajzolta a
horizontális napóra képét, amelyet azután Pásztor
Zoltán nyá. mk. alezredes segített kivitelezni.
Felmerült a kérdés, hogy ez a koncepció gyakorlatban más földrajzi helyen is megvalósítható-e ezért
elutaztam Angliába és ott is tettem egy próbát. A
napóra pontosan működött, az elmélet igazolódott.
Ez a horizontális napóra 10 naponkénti köríven
percpontos volt, de a közöttük levő napokhoz korrekciókat kellett alkalmazni. Az elkészült napóra köztéri
kiállítását mégis elvetettük, mert az egyszerű látogatóktól nem várható el sem a korrekcióképzés megértése, sem alkalmazása.
Ekkor vetődött fel a ferde tengelyű megoldás,
amelynek első példányát most állítjuk ki, és amely lehetővé teszi a közvetlen időleolvasásokat.
Ennek a napórának a működése az adott földrajzi
hely függvénye. A Napórán két számlap van. A 
földrajzi szélességet úgy vettük figyelembe, hogy a
számlap 90- értekkel van elfordítva. A Nap az égi
egyenlítő síkjában párhuzamosan halad és az árnyéka torzulásmentes.
A Nap Egyenlítő feletti magassága, a deklinációs
szög ismeretében és az, hogy fél éven át (március
22-től szeptember 22-ig) a Nap az Egyenlítő síkja fölött +23.5 fokig emelkedik, a felső számlapon képződik le a napárnyék. Szeptember 22-től, amikor a Nap
ismét az Egyenlítő síkjában van (az emelkedési szög
0) az alsó számlapon képződik le az árnyék.
Földünk ezt a körforgást 4162 milliárd év óta
majdnem pontosan így végzi, amely alapján mondhatjuk, hogy a napóra multiannuális.
A ferdetengelyű,
percpontos ekvatoriális napórát dr. Mihalik József nyá.
mk. alezredes tervezte. A kivitelezés
mechanikai munkáit
Böjtös István műszerész, a gravírozást a Gravománia
Kft végezte. Hálásan köszönöm a segítségüket!”
Az alkotó előadása után a nagyszámú érdeklődő
is közelről tekinthette meg a napórát, majd frissítők
melletti kellemes kötetlen beszélgetésre volt lehetőség.
(A képek forrása: www.honvedelem.hu)
2017. november – december
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Szolnokon jártunk
A Klub lelkes kis csapata gyülekezett szeptember
20-án kora reggel a Keleti pályaudvaron, hogy részt
vegyen Pintye János nyugállományú ezredes, elnökhelyettes, a közművelődési bizottság elnöke által
Szolnokra szervezett kiránduláson.
Aggodalommal tekintettünk az égboltra, hiszen a meteorológia ködös, esős időt jósolt.

A hangárban különböző kisebb repülőeszközt, hajtóműveket kiképzési
eszközöket illetve
maketteket, világháborús repülő roncsot csodálhattunk
meg.
Külön
élmény
volt a repüléstörténeti kiállítás ahol különböző egyenruhákat, eszközöket, relikviákat láttunk. Egyik csoporttársunk beülhetett egy MIG-21-es pilótafülkéjébe,
míg egy másik a MIG-29-es szimulátorát próbálta ki,
s szomorúan mesélte, hogy háromszor is elvétette a landolást.
Az a vélemény
alakult ki, hogy ez
megér egy családi
kirándulást felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt.
A múzeumlátogatás után rövid sétát tettünk a Tisza partján, megtekintve a gyönyörű Tiszavirág hidat,
a rakparti sétányt.
A Tiszti Klub éttermében elfogyasztott ebédünk

Mintegy másfél órás vonatozás után megérkeztünk a célállomásra, ahol kellemes idő fogadott bennünket. Első utunk a Magyar Repülés Történeti Kiállítóhelyhez „REPTÁR” (Szolnok, Indóház utca 4-6) vezetett. A RepTár, egyedülálló repüléstörténeti kiállítóhely Kelet-Európában. A múzeum több mint 4500
2
2
m fedett kiállítóterével, és mintegy 60 000 m alapterületével már mérete okán is figyelemre tarthat számot.

A külterületen a legkülönbözőbb típusú repülőgépet
(L-29 „Delfin”, L-39 „Albatrosz”, MIG-ek, SZU-ok,
Messerschmitt Bf 108, F–104 Starfighter, stb), helikoptert (Mi-8, Mi-24), légvédelmi eszközt (gépágyukat, rakéta komplexumokat, lokátorokat) tekintettünk
meg. Szinesítette a nézelődést, hogy velünk voltak
olyan bajtársak, akik aktív szolgálatuk alatt gyakorlatokon, vagy már helyzetekben találkoztak az eszközök többségével, és valós élményekről számoltak be.
19. évfolyam, 5. szám

után utunk a megszépült Kossuth térre, a város főterére vezetett. Megcsodálhattuk a szökőkutat, a szobor együttest
Néhányan szerettünk volna betérni a híres sörmúzeumba, a „Sörárium”-ba. Ezt a hölgyek többsége leszavazta, így az eredeti tervnek megfelelően betértünk a Damjanich János múzeumba. Itt megtekintettük a régészeti, néprajzi, helytörténeti, képzőművészeti kiállítást.
Betekinthettünk egy görög származású, de szolnoki illetőségű rádió és televízió szerelő, a múzeumnak adományozott magángyűjteményébe, ahol a
több mint száz berendezés között megtalálhattuk ifjúságunk rádióját, magnetofonját, televízióját.
Még egy rövid pillantás a főtérre, s elindultunk a
vasútállomásra. Fáradtan, de élményekben gazdagon tértünk vissza.
Dr. Meglécz Miklós nyá. mk. ezds
Vegyivédelmi Tagozat
2017. november – december
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Látogatás Ercsiben
A Műszaki Tagozat szeptemberi összejövetelét a
hagyományosan műszaki helyőrségként számon tartott Ercsi városában, a helyi Honvéd Nyugállományúak Egyesülete vendégeként tartottuk meg, amelyet Zakariás Győző nyá. ezredes, klubtagunk kezdeményezett és szervezett meg, kihasználva a baráti kapcsolatokat.
A kiránduláson - amellett, hogy régi kedves ismerősökkel találkoztunk, arról is meggyőződtünk,
mennyire nem ismerjük a közeli városok nevezetességeit, pedig évekkel ezelőtt gyakran megfordultunk
ott hivatalos, vagy magánútjaink során. Azt is megtapasztaltuk, hogy egy félnapos látogatás milyen kevés a fontosabb nevezetességek megtekintésére.
A kis létszámú, 16 fős csoportunkat az Ercsi Helyőrség Csapatmúzeuma – ahol a Helytörténeti Kiállítás is található - udvarán köszöntötte Domine János
nyá. dandártábornok, az egyesület elnöke. Azt is
elmondta, hogy szeptember hónapban ünneplik az
egyesület megalakulásának 40-dik évfordulóját. A
további program vezetését Lóth Gyula nyá. alezredes vette át, amely az Eötvös Emlékházban folytatódott. Az emlékház gondnoka, Oláh Istvánné –
nyugdíjazása előtt a helyi Általános Iskola igazgatója
volt – érdekes és alapos történelemórát tartott Eötvös József író, politikus, állambölcselő életével öszszefüggésben. Ha valaki csak Eötvös irodalmi munkásságáról hallott volna (A karthausi, A falu jegyzője, Magyarország 1514-ben), a múzeumban tájékozódhat a XIX. század oktatás-politikájában játszott
szerepéről, amely során napjainkban is időszerű elveket, követelményeket fektetett le.
A csapatmúzeumban Lóth Gyula az Ercsiben 47
éven át, 1999-ig szolgált katonai szervezetekről, a
pontonos-hidászok sikereiről, a volt parancsnokokról
beszélt, miközben egy nagyon színvonalas kiállítást
néztünk végig. Vendéglátóink finom csülkös babgulyással kedveskedtek nekünk (szerény térítés ellenében), majd megnéztük a Helytörténeti Kiállítást.
A rövid délutáni programba még belefért egy kuriózum a Duna-part közelében. A nem túlzottan propagált, de nagyon látványos és a még kevésbé érdeklődők részére is élményt nyújtó motorkerékpár
múzeum, amelyen a tulajdonos gépészmérnök –
Lévai Árpád kalauzolt végig.
A
látogatást
egy Duna-parti
sétával, a világháborús emlékműveknél fejeztük be, ahol
az Ercsi Honvéd Nyugállományúak Egyesülete az önkormányzattal
együtt a Hősök Napja tiszteletére minden évben
nagyszabású koszorúzási ünnepséget szervez.
Gáspár József nyá. pv. ezds.
tagozat-elnök

19. évfolyam, 5. szám

A Lóczy barlang látogatása
Balatonfüreden
Balatonakarattyai üdülésünk kapcsán látogattuk
meg Balatonfüreden a Lóczy barlangot, amely a
Tamás hegy lábánál van a Kéki völgyben. A barlangot 1882-ben fedezték fel kőfejtés közben. Geológusok, így Kadics Ottokár is, tudományosan alakították
ki az üregrendszert, és tették látogathatóvá. Megnyitására 1934-ben került sor, és Lóczy Lajosról a neves geológusról nevezték el.
A barlangban valamikor volt cseppkő is, de azt az
első látogatók letörték és elvitték. Most is vannak
cseppkőképződmények, de újabb 200 év kell ahhoz, hogy újra kialakuljanak. Viccesen megjegyeztük, hogy „visszajövünk megnézni.”

Bennünket Tompa Ferenc barlangász vezetett
végig a 15 méter hosszú barlangon, mely mesterségesnek tűnik, a kövek szabályos elhelyezkedése
miatt. De ezt a természet tette. Ebben a barlangban
még denevérek sem laknak, nagyon tiszta és jó a
levegője. Most készítettek olyan bejárati ajtót melyen nyílás van, hogy hátha a szúnyogok és a denevérek „tanyát vernek itt„.A barlang nagyon tetszett, érdekesnek tartottuk. Tompa Ferenc tájékoztatója minden részletre kitért. Nagyon izgalmas volt,
ahogy „bujkáltunk a járatokban”, hogy mindent lássunk a mesterséges megvilágítás mellett. Egyszer
le lett kapcsolva minden lámpa és „íme sötétség borult ránk”.
Az üdülésen 20 fővel vettünk részt tagozatunktól,
és mind a huszan saját kocsikkal mentünk
„barlangászni”. Az üdülő is szervezett programokat.
Két este zene is volt. Először vasárnap volt retró
tánczene, melyre táncolgattunk, és szerdán tangóharmonikással nótázgattunk. Nótafáink kitettek magukért, jó hangulatot csináltak. Volt lőverseny is, melyen tagtársaink Koós Tibor és Pósa László szép
eredményeket értek el. Több program is volt, de
azokon mi nem vettünk részt.
Napközben a meleg időnek köszönhetően fürödtünk a Balatonban és hajókáztunk is.
Nagyon kellemes 1 hetet töltöttünk a Balatonakarattyai Honvéd üdülőben, ahová jövőre visszatérünk.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországi Tagozat
2017. november – december
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Vác, a Dunakanyar szíve
Október 12-én a Pénzügyi Tagozat kellemes kirándulást tett Vácon, a Dunakanyar szívében. A
Nyugati-pályaudvarra mindenki időben odaért. Peier
Ági, a főpénztárnokunk megkezdte a pénzek begyűjtését és nagyrészt a vonat indulása előtt el is végezte.
Rudi a vonaton tartott egy rövid ismertetőt Vácról.
Amikor megérkeztünk, az állomás előtt már a városnéző kisvonat várt bennünket. Egy kibővített városnézést tettünk ezzel a kisvonattal. Programunkba
beiktattuk a ha
zánkban elsőként,
közvetlenül a kiegyezést követő
évben
készült
emlékmű megtekintését, amely az
1848-49. évi szabadságharc csatáiban elesett áldozatoknak állít
emléket.
Az 1848-49-es
emlékműnél még
egy pár percre ki
is szállhattunk a
vonatból,
hogy
közelebbről megnézhessük és tiszteletünket leróhassuk a haza hősei előtt.
Visszatérve a Főtérre meglátogattuk a Tragor Ignác Múzeum Memento
Mori & Ars Memorandi
kiállításait. Nagyon érdekes volt a kiállítás,
tartalmas előadást tartott Kis Bernadett múzeumpedagógus, régész. „Ars Memorandi
- Kapuk a múltra” A várostörténeti kiállítás a
török utáni újratelepítéstől a 18. századi
társadalom és intézményrendszer kialakulásáig, a barokk város
megépüléséig, felvirágzásáig mutatja be a Vác történetét. 1994-ben Vácon, a Domonkos templom
helyreállítási munkálatai során a templom alatti kripta több, mint 150 évvel ezelőtt elfalazott lejáratára
bukkantak az építők. A megtalált kriptában 262,
többnyire jó állapotú színes, díszített koporsóban a
18. század középső harmadától kezdődően, illetve a
19. század elején elhunyt és betemetett, a különleges klímának köszönhetően jó állapotban fennmaradt, spontán mumifikálódott váci polgárok testei
nyugodtak; férfiak, nők, gyermekek, mesteremberek,
szerzetesek, papok, katonatisztek, hivatalnokok.
Ebből mutat átfogó képet a Memento Mori kiállítóhely a pincében.
Múzeumlátogatás után az ebéd következett az
Aréna étteremben. Az ebéd finom és bőséges volt.
19. évfolyam, 5. szám

Nagyon kedvesek, szolgálatkészek voltak a pincérek.
Nagyjából 14 óra körül már a Nagyboldogaszszony-székesegyházban voltunk. Harangozó Rezső
alias
Rudi
ismertette a
látnivalókat.
Sokak számára
nem
biztos, hogy
világos mit is
jelent
a
D.O.M. felirat
a homlokzaton,
ezért
most felfedjük a titkot:
Deo Optimo
Maximo, azaz magyarul
"a legfőbb istennek szentelve", mely
Jupiterre, a
római vallás főistenére utal. A székesegyház berendezése, illetve a falak freskói későbarokk stílusúak.
A főoltárkép Szűz Mária Szent Erzsébetnél tett látogatását, a vizitációt, a kupolafreskó
pedig a Szentháromság
diadalát
ábrázolja. Mindkettőt a kor neves
művésze,
Franz
Anton Maulbertsch
alkotta. A szentélykorlát részben a török időkben elpusztult
reneszánsz
székesegyházból származó eredeti darabokból készült.
Ezek után a
csapatunk
nagyobb része a vasútállomás felé vette az irányt. A kitartóbbak, 9 fő még elment a Sajdik Ferenc gyűjteményt megtekinteni. Nem bánták meg, mert nagyon
érdekes volt. Sajdik mesevárosa, girbe-gurba házai,
hósapkás, pirostetős, hagymakupolás saroktornyai
felidézik azokat a kultúrtörténeti emlékeket, melyeket jókat nevetve, szórakoztatva ismerhetünk meg.
A képeken tetten érhető a Pom-Pom mesék világa,
Gombóc Artúr kalandjai és a nagy Ho-ho-horgász
váci adaptációja. Tájékoztatást is kaptunk Papp
László úrtól, aki az egész kiállítást megszervezte és
kezeli.
Ezek után szaporázva lépteinket, elértük a 15.28kor induló vonatot és 16 óra környékén már a Nyugati-pályaudvarra érkeztünk.
Kovácsné Pacsuta Sarolta és Dr. Gruber Nándor
Pénzügyi Tagozat
2017. november – december
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Nárciszvirágzás!
Dél-Dunántúlon a Dráva partjához közel, Babócsán van egy 13 hektáron nyíló Ősnárciszos. Ez valami csoda- hogy ameddig a szem ellát, addig nárcisz
nyílik. A legenda szerint török falu volt itt, az egyik török basa kedveskedett ezzel a virágültetéssel a háremhölgyeinek. Több száz év múlva úgy „kinőtte„
magát a fehér csillagos nárcisz, hogy a mai kor embere egy virágszőnyegben gyönyörködik.

Szállásunk, természetesen most is a Nagyatádi
Hotel Solarban volt. Nagyatád virágos szépségét, és
a Hotel színvonalát, már korábban is dicsértem, ami
most sem marad el. Színvonala emelkedik, a jót lehet
jobbra fokozni, a svédasztalos reggelik és vacsorák,
a kiszolgálás és a figyelmesség területén is. Most 37
fővel kirándultunk, 13 fő jött a hiradó tagozattól, 4 fő a
pénzügyi tagozattól és a szervező hátországtól 20 fő.
A Hotel idegenvezetője Keleczné Ica nagy gondossággal szervezte a mi „pihenésünket”, buszt rendelt
nekünk, hogy bejárhassuk Somogy ország még nem
látott területeit. Voltunk Barcson a Dráva kapujában,
majd Drávaszentesen ahol látogató központ van. A
Dráva a legtisztább vizű nagy folyónk, partjai mentén
háborítatlan ártéri élővilág él. A bemutatóközpontban
filmvetítés volt a folyó élővilágáról, a védett területek
természeti és kultúrtörténeti értékeiről. Tartanak itt
őshonos állatokat, volt állatsimogató. Láttunk hucul
lovakat, melyek őseink / Árpád korabeli/ lovai voltak,
és van génmentő program is ezzel kapcsolatban.
Ebédre nem értünk vissza, de hogy ne éhezzünk
a szálloda szendvicset készített nekünk, amit a bemutató központban asztaloknál ülve fogyasztottunk
el.
A következő nap Bőszénfán a szarvasfarmot néztük meg. A látogató központból traktor vontatta, padokkal felszerelt platós kocsival utaztunk ki az erdőkbe. Nagy élmény volt látni a szarvasokat, őzeket.
Amikor meghallották a traktor hangját, kijöttek a fák
közül, mert azt hitték, hogy élelmet hoztak nekik. De
amikor meglátták a kocsin a sok embert,
„farkafelvágva„ futottak vissza. Jót nevettünk ezen.
Visszaérve a látogató központba, vad szalámikból
kóstolót kaptunk, melyet terített asztaloknál fogyaszthattunk el. Ez a kóstoló benne volt a belépőben. Itt is
voltak őshonos állatok, volt állatsimogató is.
19. évfolyam, 5. szám

Következő állomásunk a Petesmalmi vidra park,
ahol nem csak vidrát gondoznak, hanem több kis állatot is pld. fekete gólyát is. Itt Balogh Márta fogadott
minket, aki eteti és gondozza az állatokat. Ezeknek
az állatoknak, például: a vidrának is természetes környezet van építve, itt nem lehet simogatni, mert viszsza lesznek vadítva. Gyógyulásuk után, például 4
vidrát Hollandiába visznek, hogy az ottani állomány
szaporodjon. Nagyon „nemes” munkát végez Márta.
Meglepődtünk, hogy mi mindent tud gondozottjairól,
ill. az állatok szokásairól, természetéről.
Esteledett már és visszautaztunk a szállodába,
ahol vacsora után zenés estet szerveztek a vendégeknek. Előtte azonban a helyi Obsitos klub dalárdája énekelt, katonadalokat, hisz Nagyatád katonaváros
volt. Sok nyugdíjas katonatiszt él itt. A dalárda tagjai
nagyon szép - piros - fehér - zöld,- népviseletbe öltözve adták elő számaikat, nemcsak nótákat, hanem
humoros egyveleget is. Jókat derültünk.
Nagyon tartalmas 3 éjszaka 4 napot töltöttünk el
Nagyatádon. Nagyon szeretjük a szállodát, a környéket, és még mindig van, amit nem láttunk. Vissza fogunk menni, hogy hazánk e gyönyörűséges vidékét
még jobban megismerjük.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországi Tagozat
Paulin Béláné:

Évszakok változása
Imádom az év nyarát,
az idők legcsodálatosabb évszakát.
A Nap sugara felszínre csalja a legszebb virágokat,
a muskátlit, estikét és az illatozó tulipánokat.
Haragszom az őszre,
a borzongató hideg szélre,
a szürke felhők esőjére,
a ködtől beborult égre.
Örülök a békés fehér télnek,
csillogó hópihék betakarják a környéket.
A fák ágait átkarolja szikrázó ruhája,
szemet gyönyörködtető a hópaplan puhasága.
Csodálom a tavasz kitartó munkáját.
Üde zöld levéllel öltözteti fel a fák minden ágát.
Ragyog a Nap, szétszórja jóleső melegét,
a madarak csicsergése hirdeti a tavasz érkezését.
Utóirat:
Talán mégis megbékélek az ősszel,
a fák színpompás lombjainak levelével.
Sárga, piros, zöld, barna színekben pompáznak még,
de sajnos lehullanak, nem kegyelmez nekik a szél.

2017. november – december
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Búcsú egy hadihajóstól!
Szeptember 19-én jött a szomorú hír, hogy
HUBERT István nyá. hhj. ezds.elhunyt. Hubert István
egy remek, hazáját, fegyvernemét szerető katona, két
gyermek édesapja völt. Egy évvel ezelőtt – már betegen - köszönt el a tagozatelnöki megbizatásától.
Büszke volt, hogy bevonulásától nyugállományba kerüléséig a hadihajós alakulatnál szolgálhatott.

Fegyvernemi napok
november 1. – december 31. között

November
4. Az emlékezés napja
5. Szent Imre, Katonai tanintézeti hallgatók
védőszentje
11. Szent Márton, a felderítők védőszentje,
Felderítők napja
16. Katonai pénzügy napja

December
1. Logisztikusok napja
4. Szent Borbála, a tüzérek védőszentje,
Tüzérek napja
10. Loretói Madonna, légiszállító katonák védőszentje

Honvéd Kulturális Központ
programajánló
NOVEMBER

A gyászszertartására 2017. október 28-án - a Magyar Honvédség Halottjaként – az MH 1. Tűzszerész és Hadihajós Dandár hadikikötőjében került sor.
Megjelentek a Magyar Tengerészek Egyesületének
tagjai, volt és ma aktív katonatársai, barátai, a Klubtanács tagjai, a hozzátartozók. Az alakulat teljes parancsnoki állománya, az MH KIKNYP képviselője is
lerótta kegyeletét.
A gyászbeszédben Hajdú Gábor nyá. ezds. - a volt
parancsnoka - köszönt el. Hubert István 1946. június
14-én született, 1964-ben bevonult, 1968-ban hadnagyként avatták és a Honvéd Folyami Flottilla állományába került. Szakaszparancsnoktól a megbízott
parancsnoki beosztásig jutott. Ebben az időszakban
megélt fejlesztéseket, átalakításokat, leépítéseket,
majd a felszámolást. Micsoda lelkierő, példás hivatástudat kellett ezeket megélni. 1994-ben megkapta a
Magyar Köztársaság Érdemérmét, amire rendkívül
büszke volt. Aztán nyugdíjasként 2002-ben kezdeményezte az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja keretében a hadihajós tagozat megalakítását, majd a tagozat elnöke lett. 2014-ben a Klub Örökös Tiszteletbeli Tagja címet érdemelte ki. 2017 őszén – egészségi állapotában beállt változás miatt orvosai javaslatára
- felmentését kérte.
Szolgálata alatt rendszeresen képezte magát, iskoláit kiváló eredményességgel végezte. Igényes, a hadihajózás minden szegletét ismerő, a fegyvernemet
népszerűsítő ember, katona és parancsnok volt.
Katonatársa Pallos Attila t. őrm. szavalattal, majd
egy Tengerész Kapitány a Tengerész Imával búcsúzott tőle. Ezt követően került sor a családtagok jelenlétében hamvainak – díszsortűz keretében – a Duna
hullámaiba eresztésére.

Ügyvezetés

19. évfolyam 5. szám

3. péntek - 5. vasárnap
HUNFILA 2017 BUDAPEST - 150 ÉV
Nemzeti Bélyegkiállítás
Megnyitó: 3. péntek 15 óra
Helyszín: Stefánia Palota termei
Megtekinthető: november 3-5-ig.
A belépés díjtalan!
4. szombat 10 - 16 óra
Véradó - Családi nap a Stefánián
A gyerekeket egésznapos arcfestéssel és kézműves
házzal várjuk
11- 12 óra
Halász Judit koncert
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2 800 Ft
Igényjogosultaknak: 2 500 Ft
16.00 – 19.00 – a Baptista Szeretetszolgálat
Jótékonysági koncertje
5. vasárnap 10 - 12 óra
BUDAPESTI BELVÁROSI SÉTÁK
Markó utca
Találkozó: a Bajcsy –Zsilinszky út és a Markó utca kereszteződésénél
A túra időtartama kb. 1,5-2 óra.
A program ára: 1500 Ft/fő
Igényjogosultaknak: 1000 Ft/fő
Jegyeket elővételben, korlátozott számban a Stefánia
Palota - HKK jegypénztárában lehet vásárolni.
5. vasárnap 17 – 22 óra
Tematikus Zenés Táncest
Halloween party a Luxemburg Rádió Zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
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6. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör
Petőfi Sándor és kora
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft
9. csütörtök 17 óra
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
Tömböl László nyá. vezds.:
Az Észak-atlanti Szövetség egységes légvédelmi rendszere
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
10. péntek 18.00
Borestek a Stefánián
az egri Kovács Nimród Borászat
Helyszín: Stefánia Palota – Zrínyi
Miklós terem
Belépő:4500 Ft
Igényjogosultaknak 3500 Ft
12. vasárnap 14 óra
Stefánia Családi Színház
Sárkánymese – táncjáték
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes
előadása
Helyszín: Színházterem
A belépés díjtalan!
14. kedd 11 óra
Stefánia Irodalmi Színház
Toldi
a Görbetükör Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Csoportos belépő: 1200 Ft
14. kedd - december 3.
HIVATÁS
Helischer Nikolett grafikus kiállítása
Megnyitó: 14. kedd 17 óra
Megnyitja: Barabás Márton festőművész
Helyszín: Caffé Galéria
Megtekinthető: december 3-ig, a
ház nyitva tartásakor
A belépés díjtalan!
16. csütörtök 18.00 – 19.30
Stefánia Szalon
Fábián Janka írónő
Helyszín: Stefánia palota
Belépő: 800 Ft
15. szerda 17.30
Könyvbemutató
Billnitzer Ernő: Két világháború
emlékei
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Az Akadémiai Kiadó könyvbemutatója
Vendég: Dr. Bonhardt Attila ezds.
HM Hadtörténeti Levéltár és Irattár
igazgató
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
17. 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
20. hétfő 17.30
Biztonságpolitikai előadások
Dr. Resperger István ezredes,
Dr. Lattmann Tamás: Világok
háborúja, a háborúk világa
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!

Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
A jegyek csak elővételben és korlátozott számban kaphatók
28. kedd 19 óra (19– 20.30)
KözTÉr
Közéleti, társadalmi értékeket
közvetítő programsorozat
„Felnőttek és gyerekek - Mit akarunk egymástól?” - Dr. Vekerdy
Tamás gyermekszakpszichológus előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft

30. csütörtök 17.30 óra
Missziós történetek
Dr. Isaszegi János nyá. vőrgy.
PhD, háborús hadműveleti
szakértő, c. egyetemi tanár:
HÁBORÚK ÚJRAKEZDVE, 2017:
Elavult békeálmok távol és közel
– háborúk, konfliktusok,
21. kedd - december 6.
A Honvéd Kulturális Egyesület migránsválság értékelése
Képzőművészeti
Tagozatának Helyszín: Pódium bár
országos csoportos képzőművé- A belépés díjtalan!
szeti kiállítása
DECEMBER
Helyszín: Stefánia Galéria
Megnyitó: 21. kedd 16 óra
Megnyitja: Sipos Gábor, a Honvéd 3. vasárnap 10 – 15 óra
”Mikulásország a Stefánián ”
Kulturális Egyesület elnöke
Megtekinthető: dec. 6-ig, vasárnap Pódium bár:
- Mézeskalács birodalom
kivételével naponta 13-18 óráig.
- Kézműves Ház
A belépés díjtalan!
- Arcfestés
21. kedd 14 óra
- Találkozás Hangával a Zene„Lelkek a pányván”
tündérrel
Könyvtár:
Ady Endre verseiből válogatás
- pihenőszoba
Tósoki Anikó előadásában
Közreműködik Szőke Károly hdgy. - könyvtári barangolások
Helyszín: Petőfi Laktanya Könyvtár Színházterem:
Belépés ingyenes!
- 14 órától Mikulásnapi mulatság - a CSURGÓ ZENEKAR
koncertje
22. szerda 18 -19.30 óra
Helyőrség Zenekar koncertje
A koncert megtekintéséhez
Kortárs fúvószene estje
külön jegy váltása szükséges!
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak : 1000 Ft
Belépő: 800 Ft
TALÁLKOZÁS A MIKULÁSSAL
Honvédeknek: 500 Ft
A PÓDIUM BÁRBAN 11–14 óráig!
A csomagjegy ára: 800 Ft
23. csütörtök 19 – 22.00 (2 felv.)
Szabó Magda: Abigél
3. vasárnap 17-22 óra
a Bánfalvy Stúdió előadása
Tematikus Zenés Táncest
Helyszín: Színházterem
Mikulás party a Luxemburg
Belépő: 2800Ft
Rádió Zenekarral
Honvédbelépő: 2000 Ft
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
26. vasárnap 10 – 11.30
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
Palotalátogatás
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4. hétfő 17.30 – 19 óra
Stefánia Irodalmi Kör
Gazdag Erzsi, és Kormos István
művészete
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft
4. hétfő 18.30 - 20.30 óra
KARÁCSONYI KONCERT
MH Központi Zenekar
Helyszín: Színházterem
Belépő: 800 Ft
Igényjogosultaknak: 500 Ft
6. szerda 11 óra
Stefánia Meseszínház
A Mikulás manói
a Turay Ida Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1500 Ft
Csoportos belépő: 1200 Ft
7. csütörtök 17 óra
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
Kaiser Ferenc: Globális édesvízszűkösség és az ebből eredő
konfliktusok
Helyszín: Gobelin terem
A belépés díjtalan!
10. vasárnap 11 óra
Stefánia Családi Színház
Zsiványok Betlehemben
a Turay Ida Színház előadása
Karácsonyi mesejáték
Belépő: 1800 Ft
Igényjogosultaknak: 1500 Ft
Helyszín: Színházterem
10. vasárnap 10 óra
Palotalátogatás
Belépő: 1 000 Ft
Igényjogosultaknak: 800 Ft
A jegyek csak elővételben és korlátozott számban kaphatók
12. kedd 18 óra
Hétköznapi hősök
V. Kulcsár Ildikó estje
Helyszín: Stefánia Palota, Zrínyi
Miklós terem
Belépő: 800 Ft
14. csütörtök 19 óra ( 2 felvonás)
STÉPHANE LAPORTE - PATRICK
LAVIOSA
Pánik a fedélzeten
a Gergely Theáter előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2800 Ft
Igényjogosultaknak: 2000 Ft
19. évfolyam, 5. szám
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15. péntek 18 óra
ZENÉS-TÁNCOS VACSORAEST A
NAUTILUSSAL
Asztalfoglalás és jegyigénylés jegypénztárunkban!
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1 500 Ft
Nautilus tagságival: 1 000 Ft

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

NOVEMBER
6. hétfő 16 óra
Bélyegkiállítás
Stefánia Galéria
Nyitva: november 6 - 9
A belépés díjtalan!
15. csütörtök 10 óra
Múzeumlátogatás:
Magyar Nemzeti Múzeum
21. kedd 10 óra
Klubtanács ülése
HKK 218/B klubszoba
21. kedd 10.30–11.30
Gondtalan órák
„Karinthy és a nők”
a Görbetükör Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Délután zenél a Pódium Zenekar.
Belépő: 800 Ft
23. csütörtök 10 óra
Szoc. és kegyeleti Bizottság ülése
HKK 218/B klubszoba
27. hétfő 10 óra
Közművelődési Bizottság ülése
HKK 218/B klubszoba

DECEMBER
11. hétfő 14–15 óra
Csendül a nóta
„Az álom, mit nem láttak még” –
musicaldallamok, filmzenék és operettek, a Pódium Színház előadása
Helyszín: Színházterem
Belépő: 800 Ft
18. hétfő 16 óra
Fenyőünnep
Színházterem
22. péntek – 2018. január 1.
Ügyvezetés szünetel

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
(Balatonakarattya, 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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REJTVÉNY: Szeletelő
A meghatározásokra adott válaszokat írja be a sornak megfelelően. Az ábrán belül a számok betűket rejtenek,
ahol ugyanaz a szám ugyanazt a betűt rejti. A hosszú és rövid magánhangzók között nem tettünk különbséget. A szám nélkül maradt négyzetekbe került betűk adják a megfejtést, azokat jobbról balra folyamatosan
összeolvasva. A megállapítás Márquez Kolumbiai írótól származik. Beküldési határidő: 2017. december 8.
A helyes megfejtést beküldők közül könyvjutalmat nyert: Pesti Istvánné, Repülő légvédelmi tagozat
1

7

8

9

3

10

11

10

22

16

14

5

13

2

9

22

4

4

11

2

5

18

10

10

7

16
16

7

21

6

16

21

4

19

1

2

7

1

3

4

3

4

5

6

6

Falu Vác városától Ny-ra
A zalai Salomvár D-i szomszédfaluja
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Falu Berkesztől DNy-ra
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Falucska Sóskúttól Ny-ra
Varbó szomszéd helysége
Dorog bányászfalu szomszédja
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HUMOR
Vendégeket vártunk, és nagyon kellett igyekeznem
a készülődéssel, ezért megkértem a férjemet, hogy
hozzon egy liter tejet. Amikor üres kézzel tért viszsza, megkérdeztem:
‒ Hol van a tej?
‒ Nem tudtam hozni – felelte -, csak félliteres
tejük volt.
Említettem már, hogy doktori fokozata van? Statisztikus!

Egy nyár végi fesztiválon a kétéves Vince tigrises
arcfestést kapott. Nagyon tetszett neki, büszkén
ijesztgette a járókelőket tigrisüvöltésével. Pár hónap múlva egy találkozóra készültem, így sminkeltem (nem mindennapos dolog). Vince csillogó
szemmel figyelt.
‒ Mit csinálsz?
‒ Kifestem az arcom.
‒ És mi lesz? Zebra lesz?

Berzsenyi Dániel szülőfaluja
Épp megpróbáltam pipiskedve elérni egy kekszet
az élelmiszer-áruházban, amikor egy bottal járó
idős hölgy odabicegett hozzám.
‒ Melyiket szeretné, kedves? – kérdezte tőlem.
‒ Azt az aranyszínű tasakost – feleltem.
‒ Akkor rajta, kapja el! – mondta, aztán a botjával egy gyors mozdulattal lesöpörte a polcról
a kívánt kekszet.
Elromlik egy nő mosogatógépe, ezért szerelőt hív.
El kell mennie, és azt mondja az embernek:
‒ Ne aggódjon a buldog miatt, nem fogja bántani! De történjék bármi, a papagájhoz ne
szóljon!
A férfi munkához lát, közben tart a hatalmas, félelmetes buldogtól, de az csak heverészik, és nézi
őt. Az asszony papagája azonban az őrületbe kergeti a rikácsolásával és kötözködésével. Végül elfogy a türelme, és rárivall:
‒ Hallgass már!
Mire a papagáj:
‒ Kapd el, Spike!

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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