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„Állt a bál a Stefánián”
21. Nyugállományú Bál
Gyorsan eltelt egy év a 2018-ban rendezett nagyon sikeres Budapesti Nyugállományúak Klubjának
20. Jubileumi Bálja óta, amelyet, mind a Klub, mind
a Ház szívügyének tekintett. Túl lehet teljesíteni a
tavalyi évet, hiszen egy ilyen rendezvény szervezésébe nagyon sok munkát kell beletenni? Most már
kijelenthető, hogy ismét sikerült a „lécet megugrani”
köszönhetően, az Ügyvezetésnek és a lelkes önkéntesek fáradhatatlan munkájának. Mottó lehetne a 21
szám egyik jelentése is hosszú harc után biztos
győzelem.
A
báli műsort – az
eddigi
jó
együttműködés
szellemében - a
Klub vezetése
és a Protokoll,
Delegációs és
Rendezvénybiztosító Igazgatóság együttes elképzelései és szervezése szerint sikerült kialakítani, amelyhez a Rendezvénybiztosító
Igazgatóság pénzügyi támogatást nyújtott természetesen Aulechla József ezredes a Ház parancsnoka
teljes támogatásával.

Az érkező vendégeket a Stefánia Palota Báró Atzél
Béla terem bejáratánál a Táncművészeti szakiskola
fiatal táncosainak sorfala várta. A Stefánia Palota
gyönyörű termeit lassan megtöltötték a vendégek.
(Többen voltunk, mint egy évvel ezelőtt!)

2019. március - április
A vendégeket először Nagy Gyula nyá. ezredes a
Klub elnöke köszöntötte, mint mondta „hiszünk a
hagyományőrzésben, hiszünk
abban a fegyvernemi barátságban, és abban a tetterőben, amivel annak idején védtük a hazát”
majd hozzáfűzte
az „MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
a 60. születésnapjára készülve él és virágzik.”
A bált Erdélyi Lajos, a HM humánpolitikáért felelős
helyettes államtitkára, a bál fővédnöke nyitotta meg.
Az államtitkár köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a
közeli jövőben a nyugállományú szervezetek helyzetének felmérését tervezi, amelynek legfontosabb célja, a szervezetek nyugodt és biztonságos működésének megteremtése. Erdélyi államtitkár úr tisztelettel köszöntötte azokat a vendégeket, akik közül többen tanították őt, illetve sokan az ő katonai pályafutása során tiszttársai is voltak. Ennek jegyében
emelve poharát nyitotta meg a bált.

Erdélyi államtitkár a megnyitó után külön is köszöntötte Pintye János nyá. ezredes urat, aki még a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán volt szeretett és tisztelt
tanára.
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Kovács Robi és három énekes-színész kollégája
fergeteges műsort adott. Mindnyájan elképesztő
temperamentummal énekeltek és táncoltak. Tényleg
remek műsort adtak – csak elismerés illeti őket.

kül is játszani! Mindenki ismét meggyőzködhetett arról, hogy akik fiatalabb korukban szerettek és tudtak
táncolni, azok
– ha egy kicsit
lassabban,
vagy kevesebb
figurával – de
most is helytálltak. A zene
és tánc közben
a Ház pincérei
szinte észrevétlenül
felszolgálták a nagyon finom vacsorát. A szervezők
ezúttal is köszönik az étterem dolgozóinak munkáját
is, akik végig az egész este alatt szinte lesték és
azonnal teljesítették a vendégek kívánságait.

A kvízjáték a nagylelkű szponzoroknak hála sok
vendégnek hozott örömteli meglepetést.

Az operett-műsor és a fergeteges nyitótánc után
a Sétahajó bulizenekar vette át a szórakoztatást.
Nagyon sokan rögtön a parkettre perdültek. A Sétahajó zenekar művészei nagyon jól ismerik a nyugdíjasok igényeit repertoárjuk hihetetlenül változatos.
Sokszor úgy éreztük, hogy csak azért tartanak rövid
szünetet, hogy a nyugdíjas hölgyek és urak kicsit leülhessenek, mert ők aztán képesek akár szünet nél21. évfolyam, 2. szám

Szponzorok voltak:
HM Katonai és Társadalmi Kapcsolatok Főosztály
Katonai Nemzetbiztonsági Hivatal
MH KIKNYP 1. Katonai Igazgatási Központ
MH vitéz Szurmay Sándor Bp. Helyőrség Dandár
Honvéd Kulturális Központ
HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
MH Geoinformációs Szolgálat
MH Görgei Artúr Vegyivédelmi Információs Központ
MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetsége
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
Ügyvezetés
Felderítő II. tagozat
Gábor Áron Bélyeggyűjtő tagozat
Nőtagozat
Rákóczista tagozat
Jó volt látni a sok jókedvű, elégedett bálozót. Jövőre
újra itt fogunk találkozni, reméljük egészségesen.
Ügyvezetés
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MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
éves beszámoló küldöttgyűlése
2019. január 23-án
Az elmúlt évben 2018. január 24-én tartott éves
Beszámoló küldöttgyűlés meghatározta az utolsó
tisztújítást követő immár negyedik éves feladatokat. A
2018-as évre vonatkozó Munkaterv 12 pontja:
1. Jogszabályi feltételeknek megfelelő működés.
2. Belső szabályozási okmányok (számviteli politika, gazdálkodási szabályzat, Örökös Tiszteletbeli
Tag cím adományozása, stb.
3. A Házban az új elhelyezési körülmények szerinti
szervezeti és közösségi élet kialakítása.
4. A Házzal történő megegyezés szerint a további
térítésmentes és zavartalan működésünk.
5. Hagyományos, kiemelt rendezvények megtartása
(Nyugállományúak Bálja, Nőnap, Fenyőünnep)
6. Görgei 200 - egy hétig tartó kiállítás és vetélkedő.
7. Katonafestők kiállítása, HŐSÖK napi megemlékezés, Bélyegkiállítás.
8. Jubiláló tagszervezetek segítése – 60 éves a Bélyegkör, 40 éves a Híradó, a Műszaki, a Repülőlégvédelmi, a Térképész, a Tüzér, és 5 éves a
Gödöllői tagozat.
9. A honlap rendszeres működtetése, a szükséges
okmányok beemelése.
10. Az érdekvédelemben együttműködő szervezetekkel való kapcsolat javítása.
11. A Klub 60. évfordulójára való felkészülés.
12. Fiatalok bevonása, helyettesítések megoldása,
tisztújításokra való felkészülés.
Nagy Gyula nyá. ezredes úr az 1-es pont szóbeli kiegészítéseként hangsúlyosan emelte még ki – a Klub
életét komolyan próbára tevő adminisztrációs feladatok megfelelő színvonalú végzését, így
 A 2011. évi CLXXXI tvr. civil szervezetek bírósági
nyilvántartása és a 2013. évi V. tvr. Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerinti működést,
 A Klubnak az ügyfélkapu mellett a cégkapura is
regisztrálni kellett a 451/2016. /XII.19./ Korm.
rendelet szerint. 89-91.§-a 06.01-08.30. között.
 2018-ban már készülni kellett arra, hogy 2019.
január 1-jétől a NAV-nál intézhető adóügyekben
kizárólag elektronikusan a Kormány által ingyenesen biztosított elektronikus tárhelyen (cégkapun keresztül), vagy az arra jogosult szervezet
hivatali tárhelyén keresztül juthat el. A NAV a hivatalos küldeményeit az ügyfél cégkapujára,
vagy az arra jogosult szervezet hivatali tárhelyére
küldi.
A Klub szervezeti élete
1. A 2015-ben elfogadott Alapszabály meghatározta
a KLUB rendeltetését, célkitűzéseit, a megvalósítandó feladatokat, továbbá rögzítette, hogy a
Küldöttgyűlés határozatai szellemében a KLUB
döntéshozó szerve a Klubtanács.
2. A Klubtanács 2018-ban – az előre tervezett időpontokban – 4 ülést tartott – 03. 15, 05. 08, 09.
10, 11. 12. napokon délelőtt 10-13 óra között,
3. Tagszervezeteink létszámának alakulása.
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- 2016-ban a taglétszám 2252 fő,
- 2017-ben a taglétszám 2538 fő,
- 2018-ban a taglétszám 2546 fő, amely az év
végére 2499 főre változott, ebből 1477 fő volt
férfi és 1022 nő.
A Klubban az átlag életkor 76 év
A Klub tagozatainak létszám szerinti áttekintése





300 fő felett van a Repülő - Légvédelmi tagozat,
251-300 fő között van a F-I (Felderítő I) tagozat,
200-251 fő között van F-II (Felderítő II) tagozat,
101-150 fő között 7 tagozat van: Elhelyezés,
Hadtáp,
Híradó,
Nőtagozat,
Pénzügy,
Összfegyvernemi és Rákóczista tagozat.
 51-100 fő között 10 tagozat van: Fegyverzeti,
Gödöllő, Bélyegkör, Budaörsi, Informatikai, Kertbarátok, Közlekedési, Műszaki, Nemzetbiztonsági és Térképész tagozat.
 50 fő alatt van a többi 9 tagozat.
Pénzügyi elszámolás I-II táblázat
Fsz.
1.
2.
3.
4.

I. Bevétel
Pénzügyi tétel
Terv
1%
120.000,Banki kamat
5.000,HM támogatás
1.052.000,KVIZ játék
150.000,-

Összes bevétel

1.327.000,-

Teljesítés
174.096,5,2.050.000,170.000,2.394.701,-

Pénzügyi tervezés 2019-re

Nagy Gyula nyá. ezredes a Klub elnöke
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A Magyar Kultúra Napja
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le és
látta el dátummal a Himnusz kéziratát Csekén. Ezt a
napot, a Magyar Kultúra Napjaként 1989 óta ünnepeljük.
Nagy költőink, tudósaink gondolatai is kifejezik a
kultúra megtartásának fontosságát. Idézzük meg
Kodály Zoltán gondolatait!
- Ne legyen kultúra magyarság és magyarság kultúra nélkül;
- A magyar kultúra örök harc a hagyomány (népi
műveltség) és a nyugati kultúra között. Béke csak
úgy lehet, ha népkultúra nő fel magas kultúrává
saját törvényei szerint és Európától csak azt veszi
át, ami erre kell, és ezt is szervesen magába olvasztja…
- Kultúra annyi, mint tanulás; megszerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszteni könnyű.
A kultúra tehát a szó, a szokások és hagyományok
összességét is jelenti, beleértve az irodalom, a színház, zene megértését és akár művelését és minden
olyan tovább emberi képességet, amelyet az ember a
társadalom hasznos tagjaként sajátít el. A kultúra a
múltból táplálkozik, jelenben hat, de a jövőt is építi.
Múltja nélkül nem lehet megérteni egy tájnak, falunak, népnek a jelenét mondta az író Szabó Pál.
Nagy öröm, hogy hazánkban ehhez naphoz kötődő
megszámlálhatatlan programot szerveznek. Az interneten történő böngészés is azt mutatja, hogy az ünnepi megemlékezésben élen járnak városaink, falvaink intézményei és művelődési házai.
Budapesten a Hagyományok Házában január 21én a Magyar Kultúra Napja előestéjén fotókiállítás
nyílt a Fölszállott a páva című műsor legszebb képeiből.
Töretlen hittel címmel a 75 éves Gaál János népi bútorfestő kiállítása nyílt meg a Magyar Népi
Iparművészeti Múzeumban.
Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából a
Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítással állított emléket.
A Stefánia Palotában volt a Honvédelmi Minisztérium központi ünnepsége a Magyar Kultúra Napja alkalmából. 2019. január 22-én Benkő Tibor honvédelmi miniszter ünnepi köszöntője után a miniszter és
Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka elismeréseket adott át.
A Magyar Kultúra Lovagja címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1998-ban hozta létre. A kultúráért lovagiasan, huzamos ideje tevékenykedőket lovagi
címmel méltatják és ünnepélyes gálaműsor keretében ütik lovaggá azt, aki a hátrányos helyzetű települések, falvak, életminőségének fejlesztéséért, kultúrájának megőrzéséért tevékenykedik.
Nagy örömünkre a Magyar Kultúra Lovagja cím
birtokosa lett Aulechla József ezredes, a Magyar
Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár (MH BHD) Kulturális és Rekreációs
Igazgatóság igazgatója. Aulechla ezredes a címet a
honvédség és a társadalom kapcsolatának fejlesztéséért, a XXIII. Magyar Kultúra Napja alkalmából, „vehette át”, és neve bekerült a Kultúra Lovagjai Aranykönyvébe.
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A jelölést Nagytarcsa Község Önkormányzata
nyújtotta be a haderő és a társadalom kapcsolatának
példaértékű ápolásáért. Aulechla ezredes a Falvak
Kultúrájáért Alapítvány Országfutók Csapatának tagjaként 15 alkalommal vett részt az „Emlékfutás a hősökért” programban, és a katonai pályára irányítást
segítő „Bevetés” anyaországi és határon túli programjaiban, továbbá bekapcsolódott a nagytarcsai Béke Barátság Napok, Integrációs Fórumok szervezésébe, valamint tiszteletbeli tagja a Nyugállományú
Honvédők Nagytarcsai Egyesületének.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországi tagozat

A kultúra és az egészség kapcsolata
Tótfalusi István szótára szerint a kultúra latin eredetű szó, amely a cultura, colere, cultum megművel,
gondoz szóból származik és egyaránt jelent megművelést, kiművelést.
Az egészségkultúra, az egészséggel kapcsolatos
műveltséget, az ehhez szükséges tudatosságot és
művelt viselkedést is jelenti. A valódi egészségkultúrában az egyén „művelt volta, műveltsége” magas
színvonalú kell, hogy legyen.
Egy fejlett gazdasággal rendelkező országban törekedni kell az egészségkultúra növelésére, és az
egyéneknek el kell fogadnia az alábbi célokat:
- tisztában kell lenni a természetes képességekkel,
- szilárd meggyőződés legyen, hogy a természetes
létezési mód az egészséges állapot,
- ismerni kell a szervezet egészséges működésének legalapvetőbb törvényszerűségeit,
- rendelkezni kell az egészséggel kapcsolatos gyakorlatias tudással és ne lehessen félrevezetni.
Nézzünk néhány jellemző tévhitet, amelyek egy fejlett
egészségkultúrában nem fordulhatnának elő:
- Nem sóhajtana egy huszonéves: „Hát, bizony,
harminc fölött már elkerülhetetlenül beköszöntenek a betegségek”.
- Nem lehetne elhitetni az emberekkel, hogy a zsírszegény táplálkozás az üdvözítő.
- Senki nem vásárolná az egészségre veszélyt jelentő csökkentett zsírtartalmú élelmiszereket.
- Nem hinnék el a szervezetnek saját maga számára nélkülözhetetlen alapanyagként termelt koleszterinről a „patás ördög” meséjét.
- Senkit nem lehetne az orránál fogva vezetni „a
sófogyasztás káros” mítosszal.
Szerk.
2019. március - április
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Györe László: Ok, hogy éljél itt
Ha akarja, szeretve szólít,
öleléssel sebeket gyógyít,
gondoz, éltet, megbolondít,
tündérképben eléd állít.
Máskor titkos szülemény
forgószélnek közepén,
viharlelkű tünemény
érzelmek vad tengerén.
Szélsőséges minden pillanatban,
de ettől lesz ő nő minden mozdulatban,
kecsesen tesz rendet a káoszban,
színeket hoz a rég kifakult vászonra,
csókkal gyújt tüzet, vitákban hódít,
egésszé tesz mindent, lelke megbódít,
élet és halál között álló híd,
értelme mindennek, ok, hogy éljél itt.

"A nő: tetőtől talpig élet.
A férfi: nagyképű kísértet.
A nőé: mind, mely élő és halott,
úgy, amint két-kézzel megfogadhatod;
a férfié; minderről egy csomó
kétes bölcsesség, nagy könyv, zagyva szó...”
(Weöres Sándor)

Március 15-e alkalmából
Magyar történet múzsája,
Vésőd soká nyúgodott.
Vedd föl azt s örök tábládra
Vésd föl ezt a nagy napot!
(Részlet Petőfi Sándor 15-dik március 1848 költeményéből)
Március 15. polgári forradalom és szabadságharc
kezdete, küzdelem a függetlenség és az alkotmányos
berendezkedés kivívásáért. Március 15. ünnepének
tiszteletére 1989-ben volt először munkaszüneti nap,
1990 óta hivatalos nemzeti ünnep lett, egyben a Magyar Sajtó Napja, annak emlékére, hogy 1848-ban
ezen a napon nyomtatták ki a magyar sajtó első szabad termékeit.
1848. március 15-én az európai városok után
Pest-Budán is kitört a forradalom a nemzeti és az
egyetemes emberi szabadság, a polgári átalakulás
jelszavaival. A pesti Ellenzéki Kör, a fiatalok radikális
csoportja már 1848. március 5-én bekapcsolódott a
pozsonyi rendi országgyűlés politikai küzdelmeibe, és
mozgalmat indított Kossuth Lajos március 3-i felirati
javaslatának (közteherviselés, politikai jogegyenlőség, népképviselet és független kormány) támogatására. Erre március 19-én, a József-napi vásáron került volna sor, amit francia mintára reformlakoma követett volna Rákos mezején. Március 14-én este
azonban megérkezett Pest-Budára az előző napi bécsi forradalom híre, és a Pilvax kávéházban összegyűlt ifjak mielőbbi cselekvésre szánták el magukat.
Március 15-én reggel Petőfi Sándor, Vasvári Pál,
Jókai Mór és Bulyovszky Gyula megváltoztatta a diétához intézett Tizenkét pont bevezetését, és a politikai fellépésüket indokoló kiáltványt fogalmaztak meg.
A pontok szövegét a politikai röplap műfajához igazították, két addigi pontot összevontak, és a szövegbe
bekerült a politikai foglyok szabadon bocsátásának
követelése. Ezt a kiáltványt olvasták fel a Pilvax kávéházban gyülekező ifjaknak, majd Petőfi elszavalta
két nappal korábban írott, a március 19-i reformlakomára szánt költeményét, a Nemzeti dalt.

"Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta."
(Szent Ágoston)

Felhívás az SZJA 1%-ának felajánlásáról
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az MH Budapesti Nyugállományúak Klubját. A rendelkező
nyilatkozaton a következőket kell feltüntetni:
A kedvezményezett adószáma: 19021241-1-42
A kedvezményezett neve:
MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
2018-ban az adózók által felajánlott 1 %-ból a
számlánkra befolyt összeg 174 696 Ft volt,
amelyből a Fenyőünnep kiadásait fedeztük.
Támogatását köszönjük!
Ügyvezetés
21. évfolyam, 2. szám

A világ megismerte és elismerte a magyar nép a
szabadságért és a függetlenségért vívott küzdeni
akarását. Ez a nap örökké dicsőséges marad a magyar nemzet emlékezetében. Ebből mindig erőt lehet
meríteni, hiszen ugyanazokra az értékekre van szükségünk most, mint 1848. március 15-én.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországi tagozat
2019. március - április
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Hősi halottak, emlékművek Gödöllőn
A fenti cím jegyében 2014. óta a tagozatunk számos megemlékezést szervezett, amelyek sorát Fábián Balázs a Gödöllői Városi Múzeum néprajzkutatójának 2018. november 22-én tartott előadása zárta. Előadásában megismerhettük a gödöllői hősi emlékműveket, kegyelettel adóztunk az elesett hősi halottak emlékének, hiszen még napjainkban is folynak
kutatások az egykori harcok helyszínein, ahol újabb
és újabb tömegsírokat tárnak fel.
Gödöllőn sétálva, közlekedve gyakran megyünk el
egy-egy szobor, emlékmű mellett és nem ismerjük
azok keletkezésének történetét. Az elmúlt 200 év
alatt sok véres háború, sokak halálával végződő
fegyveres harc zajlott az országban és ezeknek a
harcoknak sok gödöllői áldozata is volt. Az áldozatok
egy része – katonaként vagy civilként eredetileg is
gödöllői lakos volt – és sokan voltak, akik a harci
események következtében itt haltak hősi halált.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
egyik nagy csatája a szomszédos Isaszegen 1849.
április 6-án volt. Kutatási adatok szerint hozzávetőleg 800 osztrák és mintegy 1000 magyar honvéd
vesztette életét a csatában és még sokan megsebesültek. A sebesültek ellátására Gödöllőn, a kastélyban, a közeli szegényházban és még sok magánháznál volt szükség ápolóhely létesítésére. A sebesültek közül 314-en haltak meg súlyos sebeik vagy
az időközben elterjedt tífusz, illetve kolera miatt. Az
idő sürgetése miatt a halottakat 12 tömegsírban
hantolták el úgy, hogy az elhunytak nevét sem jegyezték fel. Ma sem ismerjük a kilétüket!
Először csak 1861-ben, 7 évvel a Kiegyezés előtt
épült egy emlékmű a református temetőben, amelynek felirata sajnos ma már nem olvasható! 1862-ben
ezt az emlékművet át is alakították.
1890-ben első ízben alakult egy szoborbizottság,
azért hogy az elesett katonák méltó emlékművet
kapjanak, de ez a kezdeményezés akkor még kifulladt. 1898-ban újra működésbe lépett a szoborbizottság és ekkor már sikerült összegyűjteni az új
emlékműre a pénzt. A 12 tömegsírból exhumált halottak maradványait 2 sírban helyezték el. Ezekre
épült az emlékmű, amelyet már a következő évben,
1899-ban fel is avattak. A Dózsa György úti temetőben látható szobor egy ágyura roskadó női alakot
ábrázol, aki egy földre irányított Kossuth-címeres
zászlót tart a kezében. A hatalmas, kövekből rakott
sírhalmon, az emlékmű két oldalán három honvédsírt alakítottak ki.
A szabadságharc után a megtorlás áldozata lett a
gödöllői születésű Török Ignác tábornok is, akinek
hamvait a kivégzés után több mint 80 évvel Aradon
exhumálták. A tábornok hamvait Gödöllő szerette
volna méltó módon eltemetni és emlékművet emelni
tiszteletére, azonban a hamvak nem kerültek haza.
Több civil kezdeményezés eredményeként először a
Tégla utcát keresztelték át Török Ignác utcává, majd
1935-ben állították fel az első, kisméretű Török Ignác mellszobrot a város központjában. Ezt a szobrot
1943-ban raktárba vitték, hogy helyére az 1933-as
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Jamboree cserkésztalálkozó 10 éves évfordulójának emléket állító szobor kerülhessen.
1949-ben a szobrot ismét felállították. Jelenlegi
helye a Honvéd és a Török Ignác utcai kereszteződésében kialakított kis emlékparkban van.
Gödöllőn létezik egy másik Török Ignác-szobor is,
a kivégzett tábornok nevét viselő gimnázium épülete
előtt. Tóth Zoltán szobrászművész alkotása 1995ben készült el. A szobron a tábornok a komáromi vár
térképét tanulmányozza.
Az 1848-49-es szabadságharcra emlékezünk a
Táncsics Mihály út végén található Aradi Vértanúk
Emlékfái alatt, ahol 1997-ben a fiatalok ültettek 13
mogyorófát.
Az I. Világháborúban - a feljegyzett adatok szerint – 247 gödöllői lakos vesztette életét. 300-an hadifogolytáborba kerültek és több százan tértek haza
sebesülten. A város már 1914-ben szeretett volna a
háborús áldozatokért Körösfői Kriesch Aladár kezdeményezésére emléket állítani. Anyagiak hiányában komolyabb emlékmű nem épülhetett, de határozatot hoztak, hogy amíg a szobor nem valósítható
meg, addig egy emlékkeresztet kell elhelyezni, amelyet 1914. november 1-én fel is avattak. A fából készült kereszt azonban az évek során elkorhadt, elpusztult.
A háború végével az egyházak, hivatalok, intézmények emléktáblákat emeltek saját halottaiknak.
Az Ipartestület épületében emelt tábla ma is látható,
de az erdészeti és az izraelita emléktáblák ma már –
az épületek elbontása miatt – eltűntek, sorsuk ismeretlen.
1927-ben született meg a városban az a határozat, amelyben elrendelték egy I. világháborús emlékmű felállítását. 1930-ban maga Horthy Miklós
kormányzó avatta fel az emlékművet a régi
kocsipiac helyén kialakított parkban. Az avatás nagy
esemény volt, a kormányzó teljes családja is megtisztelte a várost. A szobor kálváriája 1950-ben kezdődött, amikor levésték róla a koronát és a „Nem felejtünk, nem felejthetünk” feliratot. A 70-es években
Gödöllőn nagy építkezések voltak (akkor épült a kisSztk, és az áruház) és a szobrot a református temetőben helyezték el egészen a 80-as évek végéig.
Csak 1990-ben került vissza az eredeti helyére.
1935-ben a város határozatot hozott egy országzászlós emlékmű létrehozására is, amelyet eredetileg az 1933-as Jamboree alkalmából terveztek felállítani. Végül az országzászlót 1943-ban avatták fel a
kastélykápolna mellett.
A II. Világháború szörnyűségei 1944-ig elkerülték a várost, de 1944 júliusában itt is megkezdődtek
a harcok. Szeptemberben már halálos áldozatok is
voltak; novemberben pedig már aknával és ágyúval
is lőtték a várost. A közeli valkói erdőben 8 hétig állt
a front, az egész erdő el lett aknásítva és még a mai
napig lehet találni ott fel nem robbant aknát.
A II. Világháború áldozatainak száma – a zsidó
deportáltakkal együtt – 400 fő volt. 1942-ig 12 háborús áldozata volt a városnak. Csak a háború végén
írták össze az áldozatok nevét.
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A Premontrei gimnázium és kollégium területén 1945ben hoztak létre egy hadifogolytábort, ahol rettenetes
körülmények között sokszor 20-30 ezer embert zsúfoltak össze. Sokan meghaltak a hidegtől és az éhezéstől,
de hogy hol temették el a hadifoglyokat a mai napig
nem tudható.
A szovjet csapatok 1944. december 10-én léptek be
a város határába és 12-én már el is foglalták Gödöllőt.
1969-ig két szovjet hősi emlékmű is állt a Főtéren, de
az áruház építésekor az emlékműveket lebontották, a
267 szovjet katona maradványait exhumálták és kivitték
a Dózsa György úti temetőbe, ahol már csak egy emlékművet állítottak fel. Ma a feliraton 46 katona neve olvasható.
1997-ben a I. Világháborús emlékmű mögé elhelyezték a II. világháború gödöllői áldozatainak emléket állító
félköríves kőtömböt, amelyen olvasható a hősi halált
haltak névsora.
Az 1956-os események során lelte halálát
Balázsovicz András és Kiss Antal és sok egyetemista.
Emléküket 1996 óta emléktábla őrzi a volt rendőrségi
épület falán.
A gödöllői emlékhelyeknél az évfordulók alkalmával
mindig nagyon szép megemlékezéseket tartanak. Számos szervezet és magánszemély helyezi el ilyenkor az
emlékezés virágait a hősök tiszteletére.

A műtárgyak sorában megcsodáltuk a Vastagh féle
Görgeí lovas szobor bronzmodelljét és a tábornokot a
sebesülése után megformáló Holló Barnabás által készített lovas szobrot is. A restaurált főtiszti egyenruha
mellett kiállították  a Görgei javaslatára és pénzkímélés céljából javasolt  kávébarna honvéd egyenruhát is.
A vitrinekben Görgei Artúr lovastiszti kardja mellett az
1848-49-es forradalom és szabadságharc jeles alakjaihoz köthető fegyverkincsek és ritkaságok voltak.
Meghatottan néztük meg Görgei saját keze írását őrző keskeny kis verses füzetet, amelyet mindig magánál
tartott. A kis füzetet is – mint számos más tárgyi emléket - különleges, páramentesített vitrinekben őrzik.
….Mindannyian megcsodáltuk azt a 4×4 méteres terepasztalt, amelyen az alkotó – mérethelyes miniatűr
bábukkal, ágyukkal, terepelemekkel – a szabadságharc
összes csatáját megjelenítette.

Szurdok György nyá. alezredes
Gödöllői tagozat

Az Ismeretlen Görgei
Látogatás a Magyar Nemzeti Múzeumban
A Híradó tagozat múzeumlátogatást szervezett a
2019. január 15-én megnyitott kiállításra – tárlatvezetéssel együtt –, amelyre más tagozatok érdeklődőit is
meghívták, különös tekintettel arra, hogy 2018 tavaszán
a Budapesti Nyugállományúak Klubja Görgei 200 címmel már egy hetes kiállítást és vetélkedőt tartott. Mondhatjuk, hogy a mi Klubunk kiállítása valóban a 200 éves
évfordulóra készült el és a maga módján igényesen –
tulajdonképpen az országban először – állított emléket
a rettenthetetlen tábornoknak.
A kiállítást a Múzeum 2. emeletén rendezték be és
bizony sokan nem vállaltuk a temérdek lépcső megmászását, úgyhogy a tárlatvezetők biztosították az akadálymentes megközelítést a liftek segítségével.
A Magyar Nemzeti Múzeum a legújabb időszaki kiállításában arra tett kísérletet, hogy Görgei Artúr tábornok
alakját a leghitelesebben mutassa be és emlékét az őt
megillető tisztelettel és megbecsüléssel övezze.
Az alkotók az ország neves múzeumaiból, intézményeiből és magánszemélyektől származó több mint 400
műtárgy bemutatása mellett, multimédiás alkalmazásokkal, filmekkel hoztak létre egy valóban impozáns kiállítást, amelyet a felkészült tárlatvezetéssel két órán
keresztül volt alkalmunk megtekinteni.
A tárlatvezető kedves fiatal muzeológus hölgy, Berta
Erika elámult azon, hogy az idős csoportunk tagjai
mennyire tájékozottak, mind a hős tábornok személyére, küzdelmeire, szenvedéseire, mind a szabadságharc
történelmi, katonai történéseire vonatkozó ismeretek
tárgyában.
21. évfolyam, 2. szám

A multimédiás alkalmazás kapcsán a neves Görgei
kutatóval, Kosáry Domokos akadémikussal készült riportfilm is folyamatosan volt nézhető.
Görgeitől nem válaszható el Than Mór, a hadifestő,
akinek festményeivel a kiállításon is találkoztunk.

Csak ajánlani tudjuk minden klubtagnak a legendás tábornoknak emléket állító és június 23-ig nyitva tartó kiállítás megtekintését.
Szabóné dr. Szalánczi Erika
Térképész tagozat
2019. március - április
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Húsvéti locsolóversek
Kicsi a kertem, sok a virág,
sietnem kell várnak az ibolyák.
Meglocsolom szépen, nap süt az
égen,
ragyogjanak nékem nárciszok, rózsák,
violák a réten.

E háznak kertjében van egy rózsatő,
Azt gondozza, azt öntözi a Teremtő,
Vizet öntök a fejére,
Szálljon áldás a kezére,
Az Istentől kérem,
Piros tojás a bérem.

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az
Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

Erdőn-mezőn nyitott szemmel,
sok virágra lel az ember.
Én most őket megöntözöm,
a piros tojást megköszönöm!
Szabad-e locsolni?
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Honvéd Kulturális Központ
programajánló
A Stefánia Palota Honvéd Kulturális
Központ, idén fennállásának 40. évfordulójához érkezik. A jubileumi jegyében lesz majd megemlékezés a
Központ mindenkori szervezeti elődje,
a Magyar Néphadsereg Művelődési
Háza, s a vele létrehozott Honvéd
Együttes (amely 15 évig szerves része volt a Háznak) alapításának 70.
évfordulójára is. Ennek keretében kerül sor először az idei év márciusában
és áprilisában, majd a későbbiekben
szinte az egész év folyamán különböző jubileumi rendezvényekre. A programsorozat keretében lesz lehetőség
megismerni a volt Tiszti Ház, a jelenlegi Kulturális Központ és a hozzá
kapcsolódó egyéb honvédségi kulturális intézmények szervezetek és más
közösségi csoportok előéletét, történetét, kiemelkedő eseményeiket.
A Honvéd Kulturális Központ jubileumi rendezvényekkel, kiadvánnyal,
kiállításokkal, különleges témájú klubnapokkal jelentkezik ezeken az alkalmakon. Megismerhetjük a régmúlt híres és máig közismert művészeit, előadóit, közszereplőit, valamint régi
együttesi tagokat és formációikat.
A Honvéd Kulturális Központban működő és azzal folyamatosan együttműködő nagy-és kisközösségek megalakulása jubileumi évfordulóira való
emlékezésekre is sor kerül az év folyamán: így a Váci utcai Tiszti Kaszinó (120 éves), az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja (60 éves),
a Tiszti Ház Bélyeggyűjtő Köre (50
éves), a HOKOSZ (20 éves) és a
Törzsasztal (20 éves) évfordulóira.
MÁRCIUS
4. hétfő 17.30
Stefánia Irodalmi Kör –
Szárnyalj magyar szabadság!
Műsoron:
Petőfi Sándor, Heltai Jenő, Szécsi
Margit, Vörösmarty Mihály, Kölcsey
Ferenc, József Attila, Babits Mihály,
Ady Endre versei.
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 500 Ft

Megnyitja: Frömmel Gyula festőművész, a Magyar Kultúra Lovagja
Megtekinthető: március 17-ig, minden
nap a Ház nyitva tartásával megegyező időpontban.
Helyszín: Caffé Galéria
A belépés díjtalan!
7. csütörtök 17.00
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
Dr. Muhoray Árpád nyá. pv. vőrgy.:
A katasztrófavédelem műveleti lehetőségei
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
7. csütörtök – 23. szombat
Vészabó Noémi festőművész-író
Festménykiállítás és könyvbemutató
A Hollóházi Porcelángyárnak Szász
Endre halála után porcelánkollekciókat tervez, amelyek ma már
hungarikumok.
10. vasárnap 17.00
Tematikus zenés táncest
Nőnapi party a Luxemburg Rádió
zenekarral
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
Kiemelt belépő (boxban): 1800 Ft
Igényjogosultaknak (box): 1500 Ft
18. hétfő 14.00
Csendül a nóta
Szalai Antal és népi zenekara
(a volt Honvéd Együttes)
Vendégszólisták:
Nagy Ibolya, Déryné-díjas, operettprimadonna
Bokor János, Cselényi- és Jákó Veradíjas nóta előadóművész
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1000 Ft

20. szerda 18.00
RENDKÍVÜLI Stefánia Szalon –
Könyvbemutató és kerekasztalbeszélgetés
„Csak a szépre emlékezem”
A rendezvényen bemutatják a
A kultúra szolgálatában – a Honvéd
Kulturális Központ története (19796. szerda – 17. vasárnap
2019) című könyvet és a meghívott
T. Szabó Magda okl.építészmérnök, vendégekkel folytatott beszélgetés sofestőművész jubileumi kiállítása
rán felelevenítjük a HÁZ munkásságát
T. Szabó Magda a Honvéd Kulturális és életét a kezdetektől napjainkig.
Egyesület Képzőművészeti Tagozata
budapesti régiójának tagja.
Megnyitó: március 6. szerda 17.00
2019. március - április
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Az est háziasszonya és moderátora:
Aranykovács Andrea központvezető
Meghívott vendégeink:
Hevesi Gábor, Gulácsi Attila,
Kovács László, Aulechla József
Helyszín: Stefánia Palota, Báró Atzél
Béla terem
A rendezvény látogatása díjtalan.
21. csütörtök 19.00
HAMU ÉS GYÉMÁNT –
a Turay Ida Színház előadása
Titkok és érzések Cserháti Zsuzsa
dalaival, 2 felvonásban
Helyszín: Színházterem
Belépő: 3000 Ft
Igényjogosultaknak: 2500 Ft
22. péntek 18.00 – 22.30
Zenés vacsoraest a Nautilussal
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
23. szombat 21.00 – 04.00
JUBILEUMI ARATÓ DISCO
Zenét szolgáltat Arató András és
Horváth Laci
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 2500 Ft (boxban 3000 Ft)
Igényjogosultaknak 2000 Ft
(boxban 2500 Ft)
25. hétfő 17.30
Biztonságpolitikai előadás
Kriston István ftzls, MH vezénylő
zászlós: Az altisztek, ezen belül a
vezénylő zászlósok szerepe a
megújuló Magyar Honvédségben
Helyszín: Pódium bár
Belépés díjtalan!
26. kedd 19.00
KözTÉr
TVRTKO
...túl minden határon...
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2000 Ft
Igényjogosultaknak: 1800 Ft
27. szerda 17.30
Missziós történetek
Hajdu László nyá. ezds.: A Vietnami misszió helikopter katasztrófája
Bevezeti:
Dr. Botz László nyá. altbgy.
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!
27. szerda – április 15. hétfő
ÁT – LÁT – HAT
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Kővári Béla képzőművész
kiállítása
Megnyitó: március 27. 17.00
Megnyitja: Golovics Lajos művészettörténész
Helyszín: Stefánia Galéria
Megtekinthető: április 15-ig, vasárnap kivételével naponta 13-18
A belépés díjtalan!
28. csütörtök 18.30
MH Központi Zenekar koncertje
A FÜGGÖNY FELGÖRDÜL
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1200 Ft
Igényjogosultaknak: 900 Ft
29. péntek 19.30
Jazz klub
Zsemlye Veronika és zenekara
Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft.
Igényjogosultaknak: 1200 Ft.
ÁPRILIS
3. szerda 18.00:
Helyőrségi Gála
Emlékezés a Ház 40 évére - filmvetítéssel egybekötött zenei utazás
Belépő: 2500 Ft
Honvédeknek vacsorával: 2500 Ft
Nyugállományú és aktív honvédeknek: 2000 Ft.
A vacsorát tartalmazó jegyeket csak
csuka.zoltanne@hm.gov.hu
email
címen lehet igényelni – a szabad helyek függvényében!
Helyszín: Színházterem és Stefánia
Palota
6. szombat 19.30
Szabó Leslie - Akusztikum
lemezbemutató koncert
VIP jegy:
"A VIP jegyet váltott kedves vendégeinket szeretettel várjuk a koncert
után a Pódium Bárban, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek, közös
fotót készíthetnek Szabó Leslievel,
és a többi zenésszel, megvendégeljük Önöket egy pohár borral és egy
kis harapnivalóval”
Helyszín: Színházterem
Belépő: 1.- 6. sor: 3.950 Ft
8.-13. sor: 2.950 Ft
Igényjogosultaknak: 2.000 Ft
Rendezvény napján: 4.550 Ft
7. sor (VIP) 6.950 Ft
(CD+fogadás)

7. vasárnap 10.00 – 16.00
Stefánia Családi Egészségnap –
ÉLD MEG AZ ÉLETED!
A szülők és nagyszülők ingyenes
vizsgálatokon vehetnek részt, ahol
szakorvosok és nővérek látják el
őket tanácsokkal.
A Magyar Vöröskereszt segítségével az egészségnap keretén belül
véradást is hirdetünk, ahova minden
önkéntes véradót szeretettel fogadunk.
A programra látogatókat termékbemutatókkal is várjuk. A színházteremben a családosok számára
gyermekelőadást hirdetünk.
11.00 Halász Judit koncert
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2 800 Ft
Igényjogosultaknak: 2 500 Ft
Egész napos ingyenes programok:
10.00–16.00 Véradás
– Magyar Vöröskereszt
Helyszín: Színházterem előtere
10.00–16.00 Könyvtári foglalkozások gyerekeknek
Egészségmegőrzéssel
kapcsolatos mesekönyvek, ifjúsági könyvek,
játékos rejtvényfejtők
Helyszín: I. em. könyvtár
10.00–16.00 Jótékony célú gyermekjáték vásár - a Baptista Szeretetszolgálat jóvoltából
Helyszín: főbejárat, előtér
10.00–16.00 Arcfestés
Helyszín: Színházterem előtere
10.00–16.00 Kézműves foglalkozás
Helyszín: Színházterem előtere
10.00–16.00 Gyermekkönyv vásár a Móra Könyvkiadó jóvoltából (kedvezményekkel!)
Helyszín: étterem előtere
10.00–16.00 Ismerkedés a braille
írással, a vakok és gyengénlátók
mindennapi tapasztalataival, a
vakvezető kutyával való közlekedéssel - Vakok és Gyengénlátók
Közép-magyarországi
Regionális
Egyesülete
Helyszín: étterem előtere
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Ingyenes szűrővizsgálatok:

• egészséges üdítők, kávé és teakülönlegességek
• energiaitalok
10.00 – 16.00
• Smoothy (Naturfresh organikus
MH BHD EÜ Főnökség
masszázs (elő regisztráció alapján! smoothy)
Időpontfoglalás jegypénztárunkban • egészséges édességek, nassolnivalók
telefonon vagy személyesen!)
Helyszín: 215. és 216. terem (II. em) Helyszín: Színházterem előtere

PROGRAMOK
Megnyitja: Nagy Gyula nyugállományú ezredes, az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja elnöke
Helyszín: Caffé Galéria
Megtekinthető: 2019. április 29-ig, a
ház nyitva tartásával megegyezően.
A belépés díjtalan!

15. hétfő 17.30
Biztonságpolitikai előadás
10.00 – 16.00 Widex Hallásstúdió 8. hétfő 17.30
Dr. Szenes Zoltán nyá. vezds.,
Partner Szaküzlet - Hallásvizsgálat Stefánia Irodalmi Kör –
Erdélyi költők gyöngyszemei
Szőnyegi János ezds.:
Helyszín: Pódium bár, oldal terem
Költészeti Versünnep a zene és a Új kihívások, új lehetőségek – a
drámajáték eszközeivel
Magyar Honvédség transzformá10.00 – 16.00
ciója
Helyszín:
Pódium
bár
Max Optika – Látásellenőrzés
Belépő: 500Ft.
Helyszín: Pódium bár
Helyszín: Pódium bár, oldal terem
A belépés díjtalan!
10. szerda 18.00-22 óráig
10.00 – 16.00
16. kedd 19.00 - 20.00
MH EÜ Központ – állapotfelmérés Klubkoncert
Stefánia Jazz Klub - Retro Jazz
(vérnyomásmérés, testzsírmérés, Madarak Bigband koncert
Szakcsi Lakatos Béla
BMI és ideális testsúly meghatá- Helyszín: Pódium bár
szólókoncertje
Belépő:1500Ft.
rozás, vércukorszint mérés)
Igényjogosultaknak:
1200Ft.
Helyszín: Stefánia Palota – Báró
Helyszín: Pódium bár, oldal terem
Kiemelt belépő (boxban): 1800 Ft
Atzél Béla terem
Belépő: 1500 Ft.
10.00 – 16.00 MH Egészségügyi Igényjogosultak (boxban): 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
Központ – Bőrgyógyászati szűrő11. csütörtök 17.00
vizsgálat - anyajegyvizsgálat
Mindenki Hadtudománya Szabad- 17. szerda – május 4.
Helyszín: I.em., Intarzia terem
egyetem
Kiállítás
Tömböl
László
nyá.
vezds.:
A
Megnyitó: április 17. szerda 17.00
Termékbemutatók, tanácsadás:
NATO 70 éve – Magyarország 20 A belépés díjtalan!
10.00 – 16.00 Aloe Vera termék- éve a Szövetségben
17. szerda 18.00
bemutató – Forever Living Pro- Helyszín: Pódium bár
Rendkívüli Stefánia Szalon
A belépés díjtalan!
ducts Magyarország Kft.
Az MH Budapesti Nyugállományúak
Gulyás Melinda Senior Manager
13. szombat 19.00
Klubjának Törzsasztal tagozatával
Helyszín: I. em. Pódium bár
Latin varázs –
közös szervezésben kerül megrenGál
Péter
és
Szűcs
Antal
Gábor
dezésre a jubileumi Stefánia Szalo10.00 – 16.00 Kriston intimtorna
A két művész igazi egymásra találá- nunk. A Törzsasztal alapításának 20.
tanácsadás – Dr. Skultéti Judit
sa eredményeképpen jött létre ez a évfordulója alkalmából egy prózai
Helyszín: I. em. Pódium bár
különleges produkció.
előadásra invitáljuk Önöket. Vendégünk O. Szabó István, Jászai-díjas
10.00
–
16.00
Vakok
és Helyszín: Pódium bár
színművész, a Honvéd Együttes volt
Gyengénlátók Közép- magyaror- Belépő: 2000 Ft.
tagja és Színésztagozatának vezetőszági Regionális Egyesülete – se- Igényjogosultaknak: 1500Ft.
je.
gédeszközök értékesítése
14.
vasárnap
17.00
Az előadást követően beszélgetésre
Helyszín: étterem előtere
Tematikus Zenés Táncest
nyílik lehetőség az előadóval.
10.00 – 16.00 „Együtt a rák ellen” - Áprilisi bolondozás a Coctail ze- Animátor: Mészöly Gábor író,
dramaturg, rendező
rákszűréssel kapcsolatos tanács- nekarral
Helyszín: Pódium bár
adás, információs szolgálat - Ma- Helyszín: Pódium bár
Belépő: 1500 Ft
Belépő: 500 Ft
gyar Rákellenes Liga
valamint
egészségmegőrzéssel Igényjogosultaknak: 1200 Ft
18. csütörtök 19.00
kapcsolatos kézműves foglalko- Kiemelt belépő (boxban): 1800 Ft
Igényjogosultak
(boxban):
1500
Ft
Színházi előadás
zás, színezők
James Rado – Gerome Ragni –
Helyszín: I. em. Pódium bár
15. hétfő – április 29.
Galt MacDermot:
MH Budapesti Nyugállományúak HAIR - musical két felvonásban
10.00 – 16.00 KELLYS HUNGARY
Klubja - Katonafestők csoportos Helyszín: Színházterem
Healthy Food&Drinks termékbekiállítása
Belépő: 3000 Ft
mutató
Megnyitó: április 15. hétfő 13.30 óra Igényjogosultaknak: 2500 Ft
Biocsalád-biotermékek:
• gyümölcslevek
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23. kedd 10.30
Gondtalan órák
Dallamvarázs
Helyszín: Színházterem
Délután zenél a Pódium bárban a Sétahajó Zenekar.
Belépő: 1000 Ft

18, hétfő 10.30
HOKOSZ küldöttgyűlés
Helyszín: 218. rendezvényterem

24. szerda 17.30
Missziós történetek
Tóth László o. alezredes: A szovjetafgán háború (1979-89) előzményei és
következményei
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan!

26. kedd 10.00
Könyvbemutató
A magyar katonai térképészet
100 éve
Helyszín: 218. rendezvényterem

25. csütörtök 17.00
Női költők arcképcsarnoka
Költészet napi versjáték és kiállítás
10 magyar női költő portréját készíti el
Majtényi Judit grafikus.
Helyszín: Könyvtár
A belépés díjtalan!
26. péntek 18.00
Nautilus zenés vacsora est
Helyszín: Regiment étterem
Belépő: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
30. kedd 19.00
KözTÉr – Európaiság – hitelesség –
protokoll
Görög Ibolya előadása az etikettről
2 részben.
Helyszín: Színházterem
Belépő: 2000 Ft
Igényjogosultaknak:1600 Ft

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

Munkaidőben a HKK mindkét oldalán a
parkolás díjköteles!

MÁRCIUS
6. szerda 10.00
Klubtanács ülés
Helyszín: HKK 218. rendezvényterem
8. péntek 11.00
Nőnap: műsoros ünnepség
Helyszín: Színházterem és előtere
13. szerda
Múzeumlátogatás
Zichy kastély múzeumok
21. évfolyam, 2. szám

25. hétfő 10.00
Közmúvelődési bizottság ülésa
Helyszín: 219. rendezvényterem

28. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti bizottság
ülése
Helyszín: 219. rendezvényterem

ÁPRILIS
15. hétfő 13.30
Katonafestók kiállítása
Helyszín: Caffé Galéria
(részletek a HKK programjainál)
16. kedd 10.00
Titkári értekezlet
Helyszín: 219. rendezvényterem
17. szerda 10.00
Múzeumlátogatás
MH Térképészeti Múzeum
24. szerda
Kirándulás
Kecskemét, Arborétum

Programinformáció
Közművelődési részleg
Tel.: 06-1-433-9012;
HM tel.:26-157
csuka.zoltanne@hm.gov.hu
haraszti.agnes@mil.hu
Rendezvényszervező részleg
Huczka Ágnes HM:26-201
Tel.: 06-1-433-9014
huczka.agnes@hm.gov.hu
Regiment étterem
HM tel.: 26-428
Tel.: 06-1-883-6634
Mobil: 06-30-777-5293
regimentetterem@mil.hu
Rekreációs alosztály
HM tel: 26-110
Tel.: 06-1-237-5554
Dr. Zölleiné Sziedl Tünde
(katonai kiképzési és oktatási
rendezvények)
HM tel.: 27-164
Tel.: 06-1-237-5524
Keczeliné Horváth Éva
(Erdőbénye)
HM tel.:27-175; 36-052
Tel.:06-1-237-5520
Medve Jelena
(Balatonakarattya, Badacsonylábdihegy)
HM tel.:26-111
Tel.: 06-1-237-5588
Barna Orsolya
(Buják, Bánk)
HM tel.: 26-115
Tel.: 06-1-433-9002

25. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti bizottság
ülése
Helyszín: 219. rendezvényterem

Szabó Adrienn
(Csopak, nemzetközi üdültetésCLIMS)
HM tel.: 36-205
Tel.: 06-1-237-5541

29. hétfő 10.00
Közművelődési bizottság ülése
Helyszín: 219. rendezvényterem

Jordán Krisztina
(nemzetközi üdültetés-CLIMS)
HM tel.: 27-435
Tel.: 06-1-883-6681

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

Müllerné Pál Judit Mónika
(Mályi, Mátraháza)
HM tel.: 26-120
Tel.: 06-1-433-9006
Könyvtár
HM tel.: 26-233
Tel.: 06-1-883-6635
mezei.andrea@hm.gov.hu
vagy stefaniakonyvtar@mil.hu
Portaszolgálat
Tel.:06-1-460-0796;HM:26-424
2019. március - április
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TARKA OLDAL

Humoros történetek:

egyesben menni, mint a rutinpályán! Kapcsoljon kettesbe! Áááá, ha a kuplungot benyomta volna a váltót, még
talán megvette volna a bontó.
Kérem a következőt! Ha tudtam volna, hogy maga
így vezet, bukócsövet szereltetek az autóba! Amint látom, maga mindent kihozott a motorból, beleértve a főtengelyt is. Igen az röpült ki az előbb. Sebaj, már úgyis
törzsvendég vagyok az autószerelőnél. Maga az utolsó?
Kár, pedig még nyitva van a roncstelep! Miért nem
megy? Sebességbe kéne tenni! Nem, nem rögtön RAKÉTA fokozatba. Hogy kapcsolgat? Mint egy zárlatos telefonközpont. Lottóznia kéne, tudja! Nyolcadszorra még
senkinek sem sikerült ma megtalálni az egyest. Jöjjön,
maga lesz az utolsó! Nem mohikán, ne féljen! Most meg
hová fut? A WC nem arra van!

Autósiskola
Hát igen! Ismét egy új csoport. Szóval maguk akarnak megtanulni vezetni, akarom mondani jogosítványt
szerezni. Remélem bukósisakot mindenki hozott magával! Nem, nem az a macakendő ott az idősebb hölgy fején nem lesz elég! Akkor bemutatkozás! Ez itt az autó.
Még 0 km-es, de ahogy magukra vetem a tekintetem, 10
km-nél nem fut többet totálkárig. Nincs benne ABS, sem
EDS, de ÁFA az van, úgyhogy vigyázzanak.
Előre felhívom a tisztelt tanulók figyelmét, hogy a jogosítványt nem a vizsgaidő alatt a szélvédőre gyűjtött
gyalogosok száma alapján kapják meg! Kérem az első
kamikázét! Hölgyem, ha már most eltakarja a szemét,
mit csinál majd közvetlen balesetveszélynél?
Akkor induljunk! Jaj, de ügyesen elindította, pedig a
kulcs még itt van a zsebemben. Mondja mi a tisztelt férje
foglalkozása? Nagyon szép volt ez a rutinkör!!! Miután
az a két úr ott előveszi az emelőt és felemeli a kocsit,
addig a többiek megpróbálják a még használható bójákat a kocsi alól kiszedni és újra felállítani. Maga miért
nem szállt még be? Hogy nincs nyitva az ajtó? Uram ez
nem busz, hogy mindent a sofőr csinál! Húzza fel a kilincset! Ne annyira...! Hogy áll az az ajtó? ... Mint a
Lamborghinin!
Óóóó, ismét egy hölgy, nagyon jó! Hogyan kedves?!
Ja, hogy szimpatikusak a pedálok? Árulja el nekem milyen tanuló volt?! Aha, látom tovább nem jutunk, ezért
lámpát kapcsolgatni megtanítom. Ha egyet kattint semmi
sem történik, ha kettőt, akkor a szembejövo csúnyán villogni kezd, ha hármat, akkor...neeeee! Tudtam, hogy letöri! Ki jön? Magácska elég fiatal! Igen, tényleg nem zsetonnal megy, maga nagyon jó megfigyelő. És áramszedő sincsen hátul, úgy bizony! Nem kémnek készült valamikor? Ha kigyönyörködte magát a visszapillantó tükörben, talán indulhatnánk. Szépen engedte fel a kuplungot, de ha gyakran fog így elindulni, a várakozók
asztmát kapnak a gumifüsttől! Uram, ha becsatolta magát indulhatunk. Mit csinál? Ez nem bicaj, hogy a két
szélső pedált felváltva kell taposni! Most kimegyünk a
forgalomba. Balra van egy teherautó, vigyázzunk! Igen
ez itt jobbra a járda, ahol most megyünk, most egy kicsit
balra, vissza az útra! Én a villanyoszlop után gondoltam,
nem vele. Ha gyakrabban fékezne, a Zil hátulja nem
hagyna olyan mély nyomokat a motorháztetőben. Fektessem az anyósa képét a fékpedálra, hogy rá merjen
lépni???
Jöhet a következő! Mit kérdezett? Hogy miért van a
kocsinak csak a két oldalán kerék? Szerintem ennyi
esélyt még adhatunk a gyalogosoknak, vagy nem?
Hát ahogy maga kormányoz, még a kéményseprő sem
érezheti magát biztonságban. Igen a tetőn! Ugye maga
szokott Forma-1-et nézni? Ne is kérdezze, a fordulatszámból jöttem rá. Most éppen az infravörös tartományban van a mutató, látja? Kiértünk a lakott területről, most
gyorsíthatunk 80-ig. Tökéletes, de itt már nem kell végig

MURPHY
A nagyszülők által tett megfigyelések:
1. Minél később fekszel le, az unokák másnap annál korábban ébrednek fel.
2. Ahhoz, hogy egy unoka tiszta legyen, valami másnak
kell bekoszolódnia.
3. A játékok bármekkora teret képesek kitölteni.
4. Minél nehezebb egy ételt elkészíteni, az unokáknak
annál kevésbé fog ízleni.
5. Egyedül a te unokád nem tud viselkedni.
6. Ha egy cipő éppen jó méretű, akkor ez a legdrágább
darab az egész cipőboltban.
7. A legbiztosabb módja annak, hogy unokád valamit
megtegyen, ha megtiltod neki.
8. A legjobb falatok mindig a szőnyegen végzik.
9. Amint kiérsz az autópályára, az unokának egyből WCre kell mennie.
10. Egy gyerek számára mindig az a legvonzóbb, amitől
baja eshet.

Néhány régi, de hatásos április elsejei tréfa:
- Töltsd meg a cukortartót sóval.
Nem túl eredeti, de nagyon hatásos. Lehet még sütőporral is kísérletezni, ez a forró kávéban nagyon látványos
habzást idéz elő.
- Cseréld ki a "Nők" és a "Férfiak" táblát a mellékhelyiség ajtaján.
- Önts piros vízfestéket a zuhanyrózsába. Micsoda meglepetés a használójának!
- Fogj 10 gombostűt, és szurkáld bele párod hálóruhájába, miközben alszik. Ha megfordul, hogy fog neki örülni!
- Dugd el a tévé távirányítóját, vagy - ez még jobb - vedd
ki belőle az elemeket. Férjednek hosszú percekre biztosítod a szórakozást.

- Munkahelyeden
töltsd fel
szappant
valami
Lapunk a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár, Honvéd
Kulturális Központ
és aazfolyékony
MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja közös kiadványa. Felelős szerkesztő: Szabó Béla. Észrevételeiket
és javaslataikat
Klubunk
címére szíveskedjeízléses olcsó kivitelű
folyadékkal.
Nemsokára
mindenki
nek eljuttatni (MH Budapesti Nyugállományúak Klubja 1143 Budapest,
Stefánia
út 34.).
Pártpolitikai
írásokat
Alapszanarancs,
fenyő
vagy
zöldalmatartalmú
illatú kézzel
fog- járkálni.
bályunkkal összhangban – nem áll módunkban közölni. Írásaikat szerkesztett formában tesszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk
meg, és nem küldünk vissza.
- Küldd el barátod nevét az újság gyászrovatának.
Szerkesztő Bizottság.
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