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Katonafestők kiállítása a Stefánián
ahol a képzőművészet és az irodalom
ismét találkozott
Már sokan várták a 2019-es év egyik rangos
eseményét, a katonafestők idei kiállítását. Április 15e délelőttjén már minden készen állt a megnyitóra. A
Ház és a Nyugállományúak Klubja közös rendezvénye ismét sok látogatót vonzott. Idén már a 22. alkalommal gyűltek össze az alkotók és a képzőművészetet szerető és értő közönség. A 22-es szám valóban rekordnak tekinthető. Már 1 órakor olyan sok
látogató érkezett, hogy a vendégek szinte teljesen
megtöltötték a Café Galéria területét és sokan gyönyörködtek a kiállított képekben.
Pontosan fél kettőkor Morschhauser Miklós katonafestő, a Költészet Napja kapcsán Ady Endre és
József Attila versekkel tisztelgett.

Ezt követően a megnyitó beszédet Szabó Béla
nyá. mk. alezredes, a Klub titkára tartotta.
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Bevezetőjében elmondta, hogy a Klub elnöke,
Nagy Gyula nyugállományú ezredes lett volna kiállítás hivatott megnyitója, aki azonban súlyos betegsége miatt idén nem tudott ennek az örömteli kötelezettségének eleget tenni. Mindnyájunk nevében
ezúttal kívánunk az elnök úrnak teljes gyógyulást és
mielőbbi felépülést.
Szabó Béla köszöntője keretében részletesen is
bemutatta a kiállító 11 alkotó művészt.

PÁNCZÉL ZOLTÁN nyá. ezredes, aki szeretett volna építész lenni, és katonatiszti pályafutását festőművészként koronázta meg. Katonai tanulmányai
során az ábrázoló geometria, a szabadkézi rajz szeretetén túl beleszeretett festészetbe. Ő már 21 éve
kiállító művészünk, és művészetének híre egyre
jobban terjed. Képein a magyar tájat mutatja be.
Szülőföldjét, az alföldi tanyavilágot és a Szigetköz
varázslatos ártereit főként ősszel és télen, amikor a
csend és nyugalom üli meg a természetet. (1-2-3 rácsos tabló)
TISZTTARTÓ EDIT,
akinek gazdag életművét a jubileumi kiállításán, a Stefánia
Galériában is megcsodálhattuk.
Csendéletei, tájképei
a harmóniát, a mindent megszépítő derűt sugározzák (1-2-3
tabló)
MORSCHHAUSER MIKLÓS nyá. alezredes, aki hivatásos festőnek indult, hiszen festő szakon végzett,
de katonatiszt lett. Nyugállományban járja az országot, keresi a natúr, a még érintetlen tájakat,
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helyszíneket. Képeivel a természet, a minket körülvevő világ és egymás megbecsülésére figyelmeztet.
Nemrég művészetéért megkapta a Mednyánszky
László díjat. Ő is a kezdetektől, vagyis 21 éve vesz
részt a Katonafestők kiállításokon. (7-8-9-10 tablók)
NÉMETH ANDRÁS nyá. alezredes, aki eredetileg a
képzőművészeti gimnáziumba szeretett volna beiratkozni, végül a gimnázium után ő is a tiszti pályát
választotta. Szülei és barátai biztatására azonban
fokozatosan fordult a grafikai ábrázolás és a festészet felé. Képeit kemény forma- és színvilág jellemzi. Több mint 35 éve önálló kiállító, és a Gödi Alkotótábor tagja. (11-12-13 tablók)
KOLOSSVÁRY MIKLÓS nyá. alezredes, aki szintén
gyarapítja a nyugállományú művészeink sorát. Festészetét a személyes tapasztalat és élmények gyűjtése inspirálja. Szeretném megemlíteni, hogy gazdag életútja egyik jelentős állomásán tagja volt
1974-ben a Dél-Vietnami Nemzetközi Ellenőrző Bizottságnak is. Az itt szerzett élményei grafikáin, alkotásain is megjelentek. Először 2011-ben állította ki
műveit. Napjainkban – a nyugállományból fakadó
lehetőségekkel élve – különböző alkotótáborok
résztvevője. (4-5-6 tablók)
TALÁN ZSUZSANNA nyá. önkéntes katona: Csak
pár éve kezdett foglalkozni hobbi szinten rajzolással.
Haladó rajztanfolyamot, illetve festőtanfolyamot is
végzett. Megpróbálkozott az üvegfestéssel is. Készített akvarelleket, grafikákat, illetve színes ceruzás
portrékat, állatrajzokat, jelenleg akrillal fest. Először
vesz részt kiállításunkon (14-15 tablók)
S. KACSÓ RÓZSA, aki tulajdonképpen a sport területéről érkezett. Aktív pályafutása alatt hosszútávfutó
oktató, illetve edző volt. Már 2004-től fest, megragadta a zsámbéki hangulat és környezete. Alkotásaiban összekapcsolódik a képzőművészet és az irodalom, mert rendszeresen ír verseket is a képei mellé. A csendéletek és tájképek mellett a legkedvesebb – és folyamatosan fejlesztett műfaja lett – a
portréfestés. (16-17-18 tablók)
BARTHA ILDIKÓ, aki állatorvos édesapja mellett a
Dióspusztai Ménesbirtokon nevelkedett. A téma
ezek után szinte adott volt. Képein egyre inkább
ezek a csodálatos állatok jelentek meg. A hobbyként
indult rajzolás – a barátai számára készített képek
után – hamarosan a legfontosabb elfoglaltsága lett.
Tudását festészeti táborokban is fejlesztette. (19-2021 tablók)

katonafestők között most állít ki először. A kertbarátok biztatták arra, hogy lépjen be a katonafestők közé is, hiszen varázslatos képei megragadják a nézőt.
A kert, a virágok és a növények szeretete mellett ez
a kiállítás mutatja, hogy a festészet és a költészet
terén is igazi alkotó lett. (4-es rácsos tabló)
BALÓ M ÁRIA, aki másodszor van jelen a katonafestő kiállításon a gyöngyfüzéseivel. (1-2 üveges tárló)
Az alkotók rövid bemutatása után Szabó Béla kifejezte azt a reményét, hogy az alkotások ismét kiváltják az itt jelenlévő közönségnél az érdeklődést, a
tetszést és a csodálatot. Azt is tudatosítani kell magunkban, hogy az alkotók az aktív pályájuk során kemény katonai kötelezettségeik teljesítése mellett indultak el a művészi pályán.
Fontos hangsúlyozni, hogy alkotóinkat a Klub
anyagilag nem tudja támogatni, sőt inkább ők azok,
akik a mi rendezvényeinket képeik felajánlásával
szponzorálják. Ezt az önzetlen tevékenységet ezúton is köszönöm a tagság nevében.
Szeretném megköszönni a Honvéd Kulturális
Központ vezetésének és munkatársainak figyelmességét a mai rendezvényünk megszervezéséhez is.
Közösségünk büszke, mind a Házzal való együttműködésre, mind a kiállítóink tevékenységére. Ezek a
tárlatok az alkotóknak erőt adnak további alkotó
munkájukhoz.
A
kiállítás
megnyitása előtt
kapjon még néhány percet ismét
a költészet –
mondta
Szabó
Béla hiszen a
Kertbarátok kiállítása óta tudjuk,
hogy
Monok
Zsuzsanna már több verses kötetet is megjelentetett és festményei hangulatát verseivel is megjeleníti, ezért felkérte Zsuzsannát, hogy „Csokrot kötött a
tavasz” című versét olvassa fel.
Végezetül, Szabó Béla nyá. mk. alezredes megnyitotta a kiállítást és meghívta a művészetszerető
közönséget egy rövid vendéglátásra.

DR. TÖRÖK M ÁRIA, aki elsősorban katonafeleségként áll a katona férje mellett és segít a szolgálat
terhét viselni. Művészetében fontos számára, pedagógusként is, hogy az apró mozzanatokban észrevegye az örömöt és a szépet. Mivel nagyon szereti a
természetet és az emberi kapcsolatokat, így témái is
ezek köré csoportosulnak. (22-23 tablók)
MONOK ZSUZSANNA, aki örömteli meglepetés a katonafestők között. Annak ellenére, hogy évek óta állítja ki a képeit a Kertbarátok őszi kiállításán, a
21. évfolyam, 3. szám
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Idézzük fel a kiállítás képeit!

Tiszttartó Edit csendéletei

Baló Mária: Gyöngyfűzés

Németh András meglepetés képe

Bartha Ildikó festménye
A kiállítás hangulatához hozzájárult a kiállítási tablók
értő elrendezése, és a megnyitó utáni fogadás megszervezése. A kiállítás és a fogadás előkészítésében,
az eddigi szokások és hagyományok szerint, Altorjai
Sándor és ifj. Szetei Ferenc (a kis Szetei, ahogy mindenki ismeri és szereti) áldozatos munkáját kell megemlítenünk. Köszönet érte!
Szabóné dr. Szalánczi Erika
fotó: Szalai Mirtill
Bartha Ildikó képeivel
21. évfolyam, 3. szám

2019. május - június

BUDAPESTI OBSITOS-4

Látogatás a Szépművészeti múzeum Ókori
Egyiptom állandó kiállításán
A Híradó tagozat az idei évben három közművelődési
programot ajánlott fel a klubtanácsülésen. Ennek egyik
programja volt a 2019. március 13-án a Szépművészeti
Múzeumba szervezett látogatás, a felújított Ókori Egyiptomi kiállításra, amelyen a klub tagozatai részéről, 36 fő
jelent meg.
A nagy létszám miatt a tárlatvezetők kéi csoportra
osztották fel a tagságot. Ezt a kiállítást a múzeum úgynevezett nulladik szintjén rendezték be, ahol a ruhatár
is található. A kiállítás nem kronologikus sorrendben,
hanem három nagy tematikus egységre bontva mutatja
be a több mint félezer műtárgyat tartalmazó gyűjteményt.
I. Templom – Istenek
A kiállítás látványosan és interaktív eszközök bevonásával, valamint a tárlatvezetők közreműködésével a látogatók számára jól érthetően mutatja be az egyes korszakokkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket.
A főbejáraton keresztül a látogató az egyiptomi templomok világába léphet be. Megismerkedhet az ókori
egyiptomi templomi rituálék eszközeivel és a templomok udvaraiban elhelyezett, előkelő embereket ábrázoló szobrokkal. Egy interaktív eszköz segítségével bárki
megszólaltathatja a szisztrum nevű egyiptomi csörgőhangszert.
Az istenek és emberek világának kékje az égbolt és
a Nílus színére utal.
II. Nílus-völgy – emberek
A kiállítás második részében a Nílus-völgy mindennapi
életének eszközeit mutatják be. A látogatók itt többek
között megismerkedhetnek az ókori egyiptomi írásfajtákkal és mágikus praktikákkal.
III. Sírkamra – halottak
Az emberek világából a halottak birodalmába vezető
termek falai homokszínűek, mivel az egyiptomiak elképzelése szerint a két szféra közötti átmenet helyszíne
a Nílus völgyét határoló sivatag volt. A halottak birodalma óarany árnyalatot kapott, utalva egy másik
óegyiptomi elképzelésre, miszerint a túlvilágon újjászületett halottak aranyszínben ragyogó isteni lénnyé váltak. A harmadik és negyedik teremben a múmiák mellett azok az egyiptomi sírkamrában elhelyezett sírmellékletek láthatóak, amelyeknek segítségével az egyiptomiak hite szerint mindenki legyőzhette a túlvilági utazás nehézségeit és újjászületett isteni lényként élhetett
a halottak birodalmában.
A kiállításhoz tartozik egy „Egyiptomi titkok kamrája”
is, ebben a felfedezőszobában számos további izgalmas információ várta az érdeklődőket. Ebben a felfedező szobában mind a gyerekek, mind a felnőttek számos
további érdekességet tudhatnak meg az egyiptomi
szobrászatról, az ókori mezopotámiai ékírásról, valamint a Gyűjtemény történetéről.
A tárlatvezetőink egy középkorú és egy fiatal
múzeológus hölgy volt, mind a ketten felkészültek és
nagy tapasztalattal rendelkeztek. Élmény volt hallgatni
őket.
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Az egyiptomi kiállítás megtekintése után a csoport
egyik fele (akik még nem fáradtak ki kellő képpen), felmentek a múzeum földszintjén található Román Csarnokba. A tavalyi évben rekonstrukciós munkáinak befejezése után átadott román kori csarnok bazilikát idéző
terét hatalmas oszlopok és pillérek tagolják.
Akik nem tudtak részt venni a látogatáson, azoknak
ajánljuk a múzeum Egyiptomi állandó kiállításának
megtekintését, mert az új ismeretek mellett maradandó
élményben is részesülhetnek a látogatók.
Terveink szerint még az év folyamán más múzeumba, illetve kirándulásra is hívja a klubtagokat a híradó
tagozat és természetesen mi is állunk elébe más tagozatok meghívásának.
Soós Tamás nyá. mk. alezredes
Híradó tagozat

Rákóczi-Emléktúra – gyertek velünk!
Mint ismeretes, a Parlament a 2019-es évet II. Rákóczi Ferenc Emlékévének nyilvánította, abból az alkalomból, hogy az 1704-es erdélyi országgyűlés Gyulafehérváron Erdély fejedelmévé választotta.
A 315. évforduló és az Emlékév kitűnő lehetőséget
ad arra, hogy Tagozatunk a hagyományőrzés jegyében
– a Kárpáteurópa Utazási Iroda közreműködésével –
2019. október 4-6. között – egy minden résztvevő számára élményekben gazdag – Rákóczi-Emléktúrát szervezzen légkondicionált külön busszal és idegenvezetéssel az alábbi útvonalon.
Budapest–Szécsény–Sárospatak–Borsi–Kassa
Eperjes–Bártfa–Zboro–Fülek–Budapest.
Szállás: két éjszaka Kassa környékén.
A túra költsége: 34 000 Ft/fő, amely magába foglalja a
buszköltséget, az idegenvezetést, két éjszakai szállást
és a reggeliket tartalmazza. (Megjegyzés: felárral félpanziós ellátás is igényelhető!)
A különböző emlékhelyek belépői összesen 20
Eur/főt tesznek ki.
Az előleg 12 000,- Ft/fő, amelyet legkésőbb május
15-ig kell befizetni. Az előleg azonban a 650 Ft-os útlemondási biztosítást is tartalmazza. (A többi részletekben is fizethető – legkésőbb szeptember 1-ig).
Az útról filmet készítünk és külön erre az alkalomra
készülő Emléklappal is szeretnénk megtisztelni a
résztvevőket!
Örömmel veszünk minden kedves érdeklődőt más
tagozatok tagjai részéről is! Mielőbb várjuk a jelentkezőket!
Hárai Tibor
Rákóczista Tagozat
Jelentkezés, további információk és befizetés Hárai Tibornál:
Elérhetőségei: e-mail: hartim@t-online.hu;
mobil: 06/30/748-5790
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Tavaszi feltöltődés Balatonakarattyán
Április első hetének végén népes tüzér társaság indult a Déli pályaudvarról, hogy a téli fáradalmakat, a
szürke hétköznapokat kipihenve a Balaton partján, a
megszokott üdülőben s annak hatalmas parkjában a
friss tavaszi levegőn feltöltődve készüljünk a Húsvéti
ünnepekre, az előttünk lévő munkás tavaszi munkákra,
a hosszú forró nyárra.
A Klub Tüzér Tagozata a Gábor Áron Tüzér Bajtársi
Egyesület tagjaival együtt 24 fővel élt az előszezon lehetőségével.

gott és egészségesnek látszó, esetleg tájidegen fákat.
Sajnos a hírekben egyre többször hallatszik a Balaton
környéki növényzet pusztítása.

Az üdülő vezetése lehetővé tette a pihenésünket, személyi állományával együtt biztosította az ottlétünk megfelelő közérzetét annak ellenére, hogy a felújítások (épület, szobaberendezések és egyéb munkák) őket is megpróbáltatások elé állítják folyamatosan.
Kissé meglepett mindenkit a park állapota. Bár a sok
bokor, bozót megszüntetése most tiszta kilátást nyújt a
Balatonra, viszont komoly több évtizedes fákat szűntettek meg talán nem minden esetben szakszerű vágással.

Lehetséges, hogy a felújítás egy kezdődő kis arborétum
alapját teremti majd meg az üdülő területén? A természetvédelem új irányaival, a Magyar Honvédség is hathatósan segítené a környezetvédelmet?

A növényzet klorofiltartamát légi fényképészeti eljárással
meghatározva megállapítható a fák életképessége,
egészségi állapota, s ennek alapján történhet a kiváltás.
Ehhez már nem kell légi fényképező repülő, a
Geoinformációs szolgálat robottal is meghatározhatja.
Bízunk abban, hogy a parképítő, szépítő szakemberek
ezt figyelembe vették s ezt volt az elsődleges szempont
a későbbi balesetek és életveszély megelőzése érdekében.
Ahhoz hogy ezt az elképzelést az üdülőben pihenők
megértsék, célszerű lenne a tervezett munkálatokról általános tájékoztatót elhelyezni az üdülő több pontján s
ezzel az ismertetéssel talán nem sajnálnánk a sok kivá21. évfolyam, 3. szám

Ezt a kis intermezzót leszámítva, s az időjárást is beszámítva egy kis esővel, amire már szükség volt, jól
éreztük magunkat megköszönve, az üdülő dolgozóinak
munkáját, továbbra is jó egészsége és türelmet kívánunk az üdülővendégek irányába.
Tóth Gábor nyá. ezredes
Tüzér tagozat
2019. május - június
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A magyar katonai térképészet 100 éve című
könyv bemutatása
a Nyugdíjas Klubban
Amikor 2019. január 29-én a Gobelin teremben
egy régen várt ünnepi eseményre került sor a Nyugdíjas klub Térképész tagozatában már akkor elhatároztuk, hogy a könyvbemutatót a többi tagozat számára
is megtartjuk.
A Zrínyi Kiadó gondozásában és majd négy éves
munka eredményeként született meg „A magyar katonai térképészet 100 éve” című könyv közel 500 oldalon, digitális térképeket tartalmazó DVD melléklettel.
A Klub titkára, Szabó Béla felkérte Buga László
nyá. mk. ezredest, hogy a Klub tagsága számára is
tartsa meg a könyv ismertetését.
Megjegyezzük, hogy titkárunkat és Buga Lászlót
több évtizedes munkakapcsolat és kollegiális barátság
köti össze, majd további munkakapcsolat alakult ki
azzal is, hogy Buga László a könyv főszerkesztőjeként, Szabó Béla pedig az egyik fejezetének szerzőjeként tevékenykedett.

A program sikeres szervezése érdekében Szabó
Béla titkárunk kérte Isaszegi János nyá. vezérőrnagyot, a Zrínyi Kiadó vezetőjét, hogy a Klubban tartott
bemutató alkalmával is biztosítsa a helyszínen a
könyv kedvezményes megvásárlását.
A Térképész tagozat elnöke Szabóné dr. Szalánczi
Erika nemcsak a mi tagozatainkat motiválta a részvételre, hanem értesítette és hívta a bemutatóra a Magyar Földmérési Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT) Tóth Ágoston Szenior tagságát is.
Sokak előtt ismert, hogy a magyar katonai és a polgári
térképészek között mindig elég szoros kapcsolat –
sok esetben munkakapcsolat – is volt, valamint sok
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korábbi katonatérképész folytatta pályafutását a polgári életben.
Március 26-án a Klub egybenyitott két terme teljesen megtelt és mindenki nagy érdeklődéssel hallgatta
Buga ezredes úr igen tartalmas, érdekes, a térképészet iránt elkötelezett szavait. Megható volt, ahogy
Buga László méltatta – 2018-ban elhunyt egyik klubtagunk és egyben egyik szerzőnk – Dr. Tremmel
Ágoston mk. ezredes érdemeit, különös tekintettel az
általa írt számos forrásmunka készítésében, illetve az
Intézetben létrehozott Szakmatörténeti Múzeum létrehozásában, fenntartásában és bővítése során végzett
munkában.
Elévülhetetlen érdemei voltak abban is, hogy
megszámlálhatatlan térképészeti emléket őrzött meg
a pusztulástól. A szervezők Dr. Tremmel Ágoston
unokáját, Márkot is felkutatták és meghívták. Az újságíró unoka könnyes szemmel hallgatta nagyapjának
méltatását, valójában sok mindenről most hallott először.
Az előkészítő munkát segítette Kota Ágnes nyá.
mk. alezredes is, a Térképész tagozat közművelődési
felelőse.
Buga László élő internetes kapcsolatban mutatta
be a könyvhöz tartozó – DVD-én lévő csodálatos digitalizált térképeket a könnyű használatot biztosító kereső rendszerrel.
A térképek hidat is képeznek. A Zrínyi Kiadó a
művet angol nyelven is kiadta, amelyek jó szolgálatot
tettek már eddig is a diplomáciai kapcsolatok során.
A bemutató sikerét fémjelezte, hogy sokan vásároltak, gyakorlatilag mintegy 40 darab fogyott el.

A Velencei tó egy régi térképrészleten
A szerzők közül többen jelen voltak a bemutatón:
Buga László nyá. mk. ezredes, dr. Jankó Annamária,
dr. Mihalik József nyá. mk. alezredes, Szabó Béla
nyá. mk. alezredes, Szabó Gyula nyá. mk. ezredes,
Szabóné dr. Szalánczi Erika honv. nyugdíjas.
Szerkesztőség
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Sörtúra
Március végén a Hátországi tagozat szervezésében gyárlátogatást tettünk Kőbányán a Dreher
sörgyárban.
A kiránduláson részt
vettek a Közlekedési
tagozat és a Kertészeti
tagozat sört kedvelő
tagjai is.
Először a gyár területén lévő múzeumot
látogattuk meg. Itt végig kísérhettük a sörgyártás régi- és modern eszközeit, a felhasználható alapanyagokat, származási helyüket, a gyár fejlődését és nem utolsó sorban
több fényképen megtekinthettük a sörgyártás kiemelkedő személyiségeit.
Ezután egy rövidfilmet nézhettünk meg a Dreher gyár megalakulásáról, fejlődéséről, történetéről. A sörgyártás technológiáját végig kisérve
megtekintettük a sör készítését.
Majd jött a meglepetés a látogatáson résztvevőknek. Mivel a szervezés alatt még nem lett kihirdetve, hogy minden résztvevő kap 2 sörtikettet,
amit a látogatás végén a sörbárban be lehet majd
váltani frissen csapolt pohár sörre, amikor a múzeumban Karancsi János tárlatvezető a csoportnak átadta a tiketteket mindjárt jobb is lett a hangulat és gyorsan nekivágtunk a tényleges üzemi
terület látogatásnak.
Megtekintettük a maláta – mint a sör alapanyaga – tárolására alkalmas silókat, amelyek
egyenként akár több száz tonna maláta tárolására
alkalmasak.

Tovább sétálva belebotlottunk a sör hűtését biztosító tartályokba Ebben annyi sör van, hogy ha egy
ember naponta meginna egy liter sört, kétszázötven évig kellene élnie. Itt megtudtuk kik voltak az
úgynevezett léhűtők. Na, de ne gondoljunk a szó
mai jelentésére, hanem a sörfőzde tetejére felvitt
főzés után még forró sör hűtésére alkalmas legyezőket lobogtató munkásokra.
Na hogy ki ne „hűljön” a sörünk gyorsan tovább siettünk a „Főzőházba”. Itt hatalmas réztartályokban tényleg főzik a sört. Az egész sörgyártás teljesen automatizált és 150 magasan képzett
szakember folyamatosan felügyeli a sör készítésének folyamatát, hogy a termék teljesen hibátlan
és üdítő legyen.
Itt sajnos a gyárlátogatás véget is ért, mivel a
palackozó üzem és udvara felújítás alatt van, így
a látogatók részére nem látogatható. Remélhetőleg ősszel, vagy jövő tavasszal egy újabb szervezés keretében ezt a területet is meg tudjuk majd
tekinteni.
Na de most jött a hab a tortán helyett a sörön.
A kapott tiketteket felhasználva a sörbárban kellemes beszélgetés keretében négy fajta sör közül
válogatva elfogyasztottuk a finom, friss sörünket.

Horváth Attila
Hátországi tagozat
.
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Felgördült a függöny
2019. március 28-án egy felejthetetlen estét töltöttünk a Honvéd Kulturális Központ színháztermében
az MH BHD Központi Zenekara jóvoltából. A zenekar
RESS HAJNALKA és SOLTI ÁDÁM a Madách Színház
vendégművészei közreműködésével világhírű musicalekből mutattak be részleteket. A narrátor Gróf Miklós, hangmester volt.

A rézfúvósok egyik csapata

A zenekar imponáló mérete
Felcsendültek – többek között – a HAIR, A NYOMORULTAK, a WEST SIDE STORY, a RÓMEÓ ÉS
JÚLIA és a MACSKÁK dallamai, amelyeket CSIZMADIA ZSOLT ezredes és SZABÓ IMRE őrnagy vezényelt.
A két karmester szinte együtt élt a zenekarral mindig
magasabbra.
RESS HAJNALKA, mint egy kis kobold (ez dicséret
volt részemről) szinte repkedett a színpadon – csodálatos, az egyes darabokhoz illő jelmezekben.

Az operaház fantomja - egy romantikus kettős
A közönség egyre jobban élvezte a műsort,
amelyre az egyre hosszabb vastaps utalt. Nagyon
igényesek, ötletesek és odaillők voltak a vetített filmrészletek és grafikai kompozíciók.
Szinre minden szám között valami különlegesség.
Szólót játszottak Lupek Gergő őrmester és Bánfi
Csaba őrmester.
A siker egyik hangulatos csúcspontja Szabó Imre
karmester trombitaszólója volt.

21. évfolyam, 3. szám

„Az a jamaikai trombitás”
Ress Hajnalka, Lupek Gergő és a karmester

Vastaps
Serfőző Vera honv. nyugdíjas
Nőtagozat
A Magyar Honvédség Központi Zenekara hazánk
legnagyobb létszámú katonazenekara, 1962-ben alakult meg. Története azonban visszamutat egészen
1896-ig, amikor létrejött az Első Honvéd Gyalogezred
zenekara Budapesten. Ennek az együttesnek jogutódja a több mint 100 éves hagyománnyal rendelkező Központi Zenekar.
A zenekarnak fontos szerepe van a magyar katonaés fúvószenei hagyományok őrzése és ápolása,
amatőr fúvószenekarok támogatása, segítése. A zenekar küldetésének tekinti új zenekari művek interpretálását és a mai magyar zeneszerzők inspirálását
újabb alkotásokra.
2019. május - június
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Kilencvenöt éves a korelnök

A víz Nemzetközi Világnapjára!

CZIBERE MIKLÓS alezredest, ezredünk korábbi parancsnokhelyettesét, egyben a baráti kör korelnökét 95.
születésnapja alkalmából a Harminckettesek Baráti Kör
elnöke, Balogh László nyugállományú ezredes, 2019.
január 29-én családja körében köszöntötte.

1992-ben a brazíliai Rio de Janeiróban tartott Nemzetközi környezet és fejlődés konferenciát követően az
ENSZ közgyűlése határozta el, hogy minden évben,
március 22.-én emlékezzünk a víz napjára. Ráirányítja
a figyelmet a mindenki számára elérhető tiszta víz fontosságára, az édesvízkészletetek veszélyeztetettségére.
Ebben az évben a mottó:
„Tiszta vizet mindenkinek”
A víz elemi elem, egy oxigén és két hidrogénatomból
álló kettős kötésű molekula a földi élet létezésének
egyik alapköve.
Földi vizek nagyobb részét a tengeri sós vizek alkotják, csupán 2,5% az édesvíz. Kialakulóban van tehát a
globális ivóvízhiány.
Legnagyobb vízfogyasztó a mezőgazdaság. Az
aszályok miatt kénytelen öntözéses gazdálkodáshoz folyamodni az agrárium.
A harmadik világ egyes régióiban mát kritikus a
helyzet.
A központi intézkedések mellett egyénileg is sokat
tehetünk a vizek védelméért. A természetes vizek tisztaságának védelme NEM csak pénz kérdése, hanem a
felismerésé és a szándéké is.
Erre emlékeztessen bennünket március 22-e a víz
Nemzetközi Napja.
Henzselyné Buzás Margit
Hátországi tagozat

A mindig jó kedélyű Miklós bácsi kitűnő egészségi
állapotnak örvend, így néhány nappal a kilencvenöt
után is. A memóriája sem hagyta cserben, szép anekdotákkal emlékezett vissza szolgálati éveire. Olyan
eseményekről is mesélt nekünk, ami számunkra történelem. De jutottak történetek az ezrednél eltöltött közös
évekre is, amikor a köszöntők fiatal, pályakezdő tisztek
voltak. Nem kis büszkeséggel mutatta azokat az elismeréseket, amelyeket a honvédelmi minisztertől, az MH
parancsnokától, a kerület polgármesterétől és a nyugdíjas klub elnökétől kapott. 1978-ban került nyugállományba, ami azt jelenti, hogy a nyugdíjban eltöltött időszak meghaladta a szolgálatban eltöltött idejét. Lakóhelyén – még manapság is – dombról le, dombra föl naponta gyalog teszi meg a több kilométeres távolságot
lakása és az üzletek között. S ami nagyon fontos – bár
feleségét több éve elveszítette –, boldog családi életet
él gyermekei körében.

MIÉRT IGYUNK ELEGENDŐ TISZTA VIZET?
Agyunk 75 %-a, vérünk 83 %-a, izmaink 75 %-a, és a
csontjaink 22 %-a víz.
A víz
- szabályozza a test hőmérsékletét,
- segíti az étel energiává való alakítását,
- segíti a tápanyagok felszívódását,
- segíti az oxigén bejutását a sejtekbe,
- segít eltávolítani a mérgező anyagokat,
- csillapítja a fejfájást,
- csökkenti a daganatok kockázatát,
- fiatalít, növeli az állóképességet,
- csökkenti a fáradtságot,
- javítja a hangulatot.

Kedves Miklós Bácsi!
„A tegnapokkal fogy az élet, a holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis mindörökké, a mának arca tűn
elő,
Ezért, ha illan ez az év is, s a múltba szállva szétomol,
Ott a kincs örökre, amely valaha benne volt.
Boldog születésnapot!”
És ne feledd: az öregkor mindig 15 évvel később kezdődik, mint ahány éves vagy.
Vastagh László
Kép: Szontagh László
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PROGRAMOK

Mécs László:
A királyfi három bánata
Amikor születtem, nem jeleztek nagyot
messiás-mutató különös csillagok,
csak az anyám tudta, hogy királyfi vagyok.
A többiek láttak egy síró porontyot,
de anyám úgy rakta rám a pólyarongyot,
mintha babusgatná a szép napkorongot.
Maga adta nékem édessége teljét,
úgy ajándékozta anyasága tejét,
hogy egyszer földnek bennem kedve
teljék.
Isten tudja, honnan, palástot kerített,
aranyos palástot vállamra terített,
fejem fölé égszín mosolygást derített.
Ma is úgy foltozza ingemet, ruhámat,
ma is úgy szolgál ki, főzi vacsorámat,
mint királyi ember királyi urának.
Amerre én jártam, kövek énekeltek,
mert az édesanyám izent a köveknek,
szíve ment előttem előre követnek.
Amíg o van, vígan élném a világom,
nem hiányzik nekem semmi a világon,
három bánat teszi boldogtalanságom.
Az egyik bánatom: mért nem tudja látni
egymást a sok ember, a sok-sok királyfi,
úgy, ahogy az anyjuk tudja őket látni?
másik bánatom: hogyha ő majd holtan
fekszik a föld alatt virággá foszoltan,
senki se tudja majd, hogy királyfi voltam.
Hogyha minden csillag csupa gyémánt
volna,
minden tavaszi rügy legtisztább gyöngy
volna:
kamatnak is kevés, nagyon kevés volna.
Hogyha minden folyó lelkemen átfolyna
s ezer hála-malom csak zsoltárt mormolna,
az én köszönetem így is kevés volna.
Hogyha a föld minden színmézét átadom,
az ő édességét meg nem hálálhatom,
ez az én bánatom, harmadik bánatom.

Dr. Nagy László nyá. ezredes: Az
amerikai – orosz viszony: új fegyverkezési hajsza.
Helyszín: Pódium bár
A belépés díjtalan.
9. – 20. Farkas Ferenc szobrászművész kiállítása
Farkas Ferenc szobrai mindig lényegre
törően őszinték. Minden körülmények
között az emberre koncentrálnak.
Megnyitó: május 9-én 17.00
Anyák napja
Helyszín: Stefánia Galéria
május első vasárnapján
Nyitva: vasárnap kivételével naponta
Az édesanyákat köszönthetjük 13 – 18 óráig.
ezen a napon, amikor virágcsokorral
léphetünk édesanyánk elé.
12. vasárnap 11.00 -12.00
A nyugdíjas klub hölgytagjai ma Csingiling az erdőben
már többnyire nagymamák, sőt déd- Technikai okok miatt az előadás elnagymamák és örömmel várják az marad! A korábban megváltott jeőket köszöntő felnőtt gyermekeiket, gyek a jegypénztárban visszaválthaunokáikat és dédunokáikat.
tóak!
Ilyenkor az apák, nagypapák, sőt
dédpapák is könnyes szemmel és fájó 12. vasárnap 17.00 – 22.00
szívvel gondolnak saját eltávozott Tavaszbúcsúztató nosztalgiázás a
édesanyjukra, vissza-vissza gondolnak Campari Banddal.
azokra az ölelésekre, amivel őket fo- Helyszín: Pódium bár
gadta az édesanyjuk, és meg- Belépődíj:1500, box fogl. 1800 Ft.
megnézik a régi fényképeket. Milyen Igényjog.:1200, box fogl. 1500 Ft.
fiatal is volt a mamám - sóhajtják! Jó
ilyenkor emlékezni a régi dolgokra.
13. hétfő 17.30 – 18.30
Stefánia Irodalmi Kör
Járom ezt a táncot
Zenés mesejáték
Honvéd Kulturális Központ
Kányádi Sándor költészetének
programajánló
gyöngyszemei
MÁJUS
Helyszín: Pódium bár
Belépődíj: 500 Ft.
4. szombat 15 és 19 óra
Szécsi Pál 75: Gergely Róbert és 15. szerda 18.00 – 19.30
sztárbarátai – dupla előadás
Stefánia Szalon
Ebben az évben lenne SZÉCSI PÁL Marcellina
75 éves.
Retro zenés beszélgetés
Gergely Róbert ebből az alkalomból Helyszín:Stefánia Palota báró Atzél
szervez emlékkoncertet, barátait kérve Béla terem
fel, hogy csatlakozzanak az ünneplés- Belépődíj: 1500 Ft
hez.
Igényjogosultaknak:1200 Ft.
Helyszín: Szinházterem
Belépődíj: 3200 Ft,
16. csütörtök 18.30 – 1.00
Igényjogosultaknak: 2800 Ft.
Világhírű melódiák a rajzfilmek vilá8. – 23. Élet a légimentők közt
Cserna Szandra fotográfus kiállítása
Helyszín: Caffé Galéria
Megnyitó: május 8. szerda 18:00
A belépés díjtalan
9. csütörtök 17.00 – 18.30
Mindenki Hadtudománya
Szabadegyetem
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gából
MH Központi Zenekar
MINDEN JEGY ELKELT!
Helyszín: Színházterem
17. péntek 18.00 – 22.30
Zenés – táncos vacsoraest a
Nautilussal
Helyszín: Regiment étterem
Belépődíj: 1500 Ft
Igényjogosultaknak: 1200 Ft
2019. május - június

PROGRAMOK
20. hétfő 14.00 – 16.00
Csendül a nóta
A Készenléti Rendőrség Zenekara
1923 decembere óta szórakoztatja
a főváros és egész Magyarország
zeneszerető közönségét, ez alkalommal egy igen különleges, úgynevezett alkalmazott zenei műfaj,
a filmzene lesz terítéken.
Helyszín: Színházterem
Belépődíj: 1000 Ft
28. kedd 17.00
Mediterrán tájakon
Dr. Áts Tihamér festménykiállítása
Helyszín: Caffé Galéria
Megnyitó: május 28. kedd 12.00
Megnyitja:Vágó Zoltán festőművész
Nyitva: A HKK nyitvatartásával
egyezően
A belépés díjtalan.
28. kedd 19.00 – 20.00
Köztér
A szenvedély megőrzése és a
kiégés elkerülése
Pál Feri előadása
Helyszín: Színházterem
Belépődíj: 2000 Ft
Igényjogosultaknak: 1600 Ft.
29. szerda 19.00 – 21.30
Lovagias ügy
a salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház közreműködésével
Helyszín: Színházterem
Belépődíj: 3000 Ft
Igényjogosultaknak: 2500 Ft.
30. – június 16,
Országos Kisplasztikai Tárlat
Helyszín: Stefánia Galéria
Megnyitó: május 30.18.00
Megnyitja: Klauszmann Péter a
Magyar Kultúra Egyesület elnöke
Nyitva: vasárnap kivételével naponta 13 – 18 óráig
A belépés díjtalan.

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!
20. évfolyam, 3. szám
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MÁJUS
8. szerda 10.00
Klubtanács ülés
HKK 218. rendezvényterem
15. szerda 10.00
Múzeumlátogatás
Aquincum Múzeum
23. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti bizottság
ülése
HKK 219. rendezvényterem
27. hétfő 10.00
Közművelődési bizottság ülése
HKK 219. rendezvényterem
29. szerda 7.00
Kirándulás
Tóalmási kastély
31. péntek 10.00
Magyar Hősök Napja
Szt. Gellért urnatemető

JÚNIUS
17. hétfő 10.30
HOKOSZ elnökségi ülés
HKK 219. rendezvényterem

JÚLIUS
A Klubban nincs rendezvény

AUGUSZTUS
26. hétfő 10.00
Közművelődési bizottság ülése
HKK 219. rendezvényterem

Tel.:06-1-383-4958;HM:26-163
Programinformáció
Közművelődési részleg
Tel.: 06-1-433-9012;
HM tel.:26-157
csuka.zoltanne@hm.gov.hu
haraszti.agnes@mil.hu
Rendezvényszervező részleg
Huczka Ágnes HM:26-201
Tel.: 06-1-433-9014
huczka.agnes@hm.gov.hu
Regiment étterem
HM tel.: 26-428
Tel.: 06-1-883-6634
Mobil: 06-30-777-5293
regimentetterem@mil.hu
Rekreációs alosztály
HM tel: 26-110
Tel.: 06-1-237-5554
Dr. Zölleiné Sziedl Tünde
(katonai kiképzési és oktatási
rendezvények)
HM tel.: 27-164
Tel.: 06-1-237-5524
Keczeliné Horváth Éva
(Erdőbénye)
HM tel.:27-175; 36-052
Tel.:06-1-237-5520
Medve Jelena
(Balatonakarattya,
Bdacsonylábdihegy)
HM tel.:26-111
Tel.: 06-1-237-5588
Barna Orsolya
(Buják, Bánk)
HM tel.: 26-115
Tel.: 06-1-433-9002

27. kedd 10.00
Vetélkedőre felkészítés
HKK 218. rendezvényterem

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

29. csütörtök 10.00
Szociális és kegyeleti bizottság
ülése
HKK 219. rendezvényterem

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

Honvéd Kulturális
Központ

Müllerné Pál Judit Mónika
(Mályi, Mátraháza)
HM tel.: 26-120
Tel.: 06-1-433-9006
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Humoros történetek:
Egy híres fizika vizsga egy később híressé lett
hallgatóval
Az alábbi történet a Koppenhágai Egyetemen történt
egy fizika vizsgán:
A kérdés így hangzott:
- Írja le, hogyan mérhető meg egy felhőkarcoló magassága egy barométer segítségével!
Az egyik hallgató válasza így hangzott:
- Fogsz egy hosszú kötelet, rákötöd a barométer tetejére, majd a barométert lelógatod a földig. A kötél
hosszúságának és a barométer magasságának öszszege megegyezik a felhőkarcoló magasságával.
Ez az eredeti magyarázat azonban a vizsgáztatót meglehetősen feldühítette, így a vizsga nem sikerült. A diák
azonban nem hagyta magát, mivel szerinte a válasza
abszolút helyes volt. Az egyetem vezetősége így kijelölt
egy független bírót, aki megállapította, hogy bár a válasz helyes volt, ám semmiféle fizikai ismeretet nem
tükrözött. A probléma megoldására ezért behívatta magához a hallgatót, és hat percet adott neki arra, hogy
szóban bebizonyítsa, a fizikai alapismeretek birtokában
van.
A diák öt percig szótlanul ült, a homlokát ráncolva
gondolkodott. A vizsgabiztos figyelmeztette, hogy vészesen fogy az idő. A diák ekkor megszólalt, és megjegyezte, hogy annyiféle magyarázatot tud, hogy nem
tudja kiválasztani, hogy melyiket is adja elő. A nógatásra aztán belekezdett:
- Nos, az első ötletem az, hogy megfogjuk a barométert, felmegyünk a felhőkarcoló tetejére, és ledobjuk
onnan. Mérjük a földet éréséig eltelt időt, majd a
kérdéses magasságot kiszámítjuk a H = 0.5 g × t2
képlettel. Viszont ez a módszer nem túl szerencsés
a barométer szempontjából.
- Vagy pedig abban az esetben, ha süt a nap, megmérhetjük a barométer magasságát, és az árnyékát.
Ezután megmérjük a felhőkarcoló árnyékának hoszszát, és aránypárok segítségével kiszámíthatjuk a
magasságát is.
- De ha nagyon tudományosak akarunk lenni, akkor
egy rövid zsinórt kötve a barométerre, ingaként
használhatjuk azt.
- A földön és a tetőn megmérve a gravitációs erőt, akkor T = 2 pi négyzetgyök (1 / g) képlettel kiszámíthatjuk a kért magasság értékét.
- Vagy, ha esetleg a felhőkarcoló rendelkezik tűzlétrával, akkor megmérhetjük, hogy az a barométer hoszszánál hányszor magasabb, majd a barométert
megmérve egyszerű szorzással megkapjuk a kívánt
eredményt.

TARKA OLDAL
- De ha Ön az unalmas, bevett módszerre kíváncsi,
akkor a barométert a légnyomás mérésére használva, a földön és a tetőn mérhető nyomás különbözetéből is megállapítható a felhőkarcoló magassága.
Egy millibar légnyomás különbség egy láb magasságnak felel meg.
Tudja, itt az egyetemen mindig arra buzdítanak bennünket, hogy próbáljunk eredeti módszereket kidolgozni, ezért kétségtelenül a legjobb módszer a felhőkarcoló
magasságának megállapítására az, ha a hónunk alá
csapjuk a barométert, bekopogunk a portáshoz, és azt
mondjuk neki: „Ha megmondod, milyen magas ez az
épület, neked adom ezt a szép új barométert!”
A történet csattanója, hogy ezt a renitens diákot
Niels Bohr-nak hívták, és ő a mai napig az egyetlen fizikai Nobel-díjas dán fizikus.

Shakespeare furcsa humora
Történt, hogy a Globe színház egyik előadása után a
drámaíró véletlenül meghallotta egyik barátját, amint
egy szép hölggyel intéz légyottot. Éppen a jelszót beszélték meg, aminek elhangzásakor a nő beengedi
szobájába a férfit, ez pedig stílusosan III. Richárd volt.
Több sem kellett a nagy Willnek, fél óra múlva már ott
állt a hölgy ajtajában elsuttogva a jelszót. Az beengedte, a sötétben pedig megesett, aminek meg kellett esnie. Ekkor ért oda a mit sem sejtő barát, izgatottan kibökve a jelszót: III. Richárd! Shakespeare nevetve kiszólt: sajnálom barátom, Hódító Vilmos hamarabb érkezett, mint a király!

Newton beszólt!
Isaac Newton, amellett hogy a történelem egyik legkiválóbb tudósa volt, egy ideig politikai szerepet is vállalt. Az egyetem képviselőjeként 1688-ban megválasztották az úgynevezett hosszú parlament tagjának, ezért
Londonba költözött, de a parlamenti életet és környezetet rövid idő után számára elfogadhatatlannak érezte,
és visszaköltözött Cambridge-be. Hogy mennyire nem
szerette ezt a politikai szerepet, azt jól mutatja, hogy
képviselői mandátuma alatt mindössze egyszer szólalt
fel. De az a felszólalása legendává vált… Newton gondolataiba mélyedten üldögélt a parlament padjaiban,
amikor hirtelen szólásra jelentkezett. Mindenki izgatottan várta, mint mond a nagy tudós, gondolták, valami
korszakalkotó ötlet jutott eszébe. Newton komótosan
felállt, és határozott hangon a következőket mondta:
- Kérem, csukják be az ablakokat, mert a huzat megárt a szónokoknak!

Egy érzékeny doki
Idős nénikémet egyszer elvittük az orvoshoz. A doki arról volt híres, hogy a rossz híreket mindig kímélettel közölte. Megvizsgálta a nénikét, majd közölte:
- Drága hölgyem, önnek veseköve van. Epeköve is
van. Sírköve pedig nemsokára lesz…

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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