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Beköszöntő

Tisztelt Olvasó!
Az Új Obsitos első számát tartja most
a kezében, mely a korábbi számokhoz
képest több újdonságot is tartalmaz.
Ezek közül legfontosabb a küllem, illetve a kivitel.
A korábbi Obsitos újság a Budapesti
Nyugállományúak Klubjának és tago
zatainak életéről tudósított, és két
havonta, fekete-fehér nyomtatásban
jelent meg. A cikkeket a tagok írták,
és a klub titkára rendezte sajtó alá
a kéziratot. Az új, színes megjelenés
nemcsak a tudósításokat teszi élvezhetőbbé, hanem a kiadványt is piacképessé formálja, függetlenül attól, hogy
az ügyvezetés nem tervezi a lap nyílt
terjesztését.
A másik lényeges változás, hogy
a lap a jövőben a Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége
(HOKOSZ) és az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja (MH BNYK) közös kiadványa lesz, helyet adva a
HOKOSZ szervezeteitől érkező tudósításoknak is. A megjelenés gyako-

A Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos
Szövetsége és az MH Budapesti Nyugállományúak
Klubja negyedéves kiadványa
I. évfolyam 1. szám, 2020/1.
KIADJA:
A Honvédségi Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetsége és az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja
SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
ELNÖK: Dr. Keszthelyi Gyula
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Hárai Tibor, Kolossváry Miklós, Kota Ágnes,
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risága is változik, a korábbi kéthavi
gyakoriság helyett negyedévente jut
el az olvasóhoz, a terjedelem pedig
12 oldalról 24 oldalra nő.
Végül az utolsó, bár egyáltalán nem
lényegtelen változás a lap szerkesztésének módszere. Az új kiadvány összeállítását egy szerkesztőbizottság végzi, melynek tagjaira a tagozatok tettek
javaslatot az ügyvezetésnek.
A jelenlegi szám cikkeit a szerzők
zömében a veszélyhelyzet kihirdetése előtt írták, és az újság korábbi változata már a nyomdában volt, amikor – egyeztetve a HM és a HM Zrínyi
Nonprofit Kft. vezetésével – megkezdtük a színes lap összeállítását.
A kiadást április elejére terveztük,
azonban a koronavírus miatti különleges helyzet megakadályozta a lapszám összeállításának befejezését,
melyben tervezetten a HOKOSZ új elnökségének márciusi megválasztása
lett volna az utolsó cikk. Mivel a HOKOSZ-küldöttgyűlés elmaradt, s az
elektronikus úton lefolytatott küldöttgyűlés csak májusban zárult le, ezért
az erről szóló tudósítás is csak ezután készülhetett el. Tekintettel arra a
tényre, hogy nem napilapról van szó,
a tudósítások sem avultak el az eltelt
hónapok alatt.
Tisztelt Olvasó!
Különleges hónapokat éltünk, sok
keserűséggel, kétséggel, veszéllyel,
egy láthatatlan ellenséggel harcolva.
A megpróbáltatások azonban nem

voltak hiábavalók, az első ütközetet
megnyertük!
Nem volt tagjaink között egyetlen
igazolt koronavírus fertőzött sem,
s így annak ellenére, hogy a veszélyeztetett korosztályhoz tartozunk,
nem kellett senkit koronavírus következtében fellépő szövődmény miatt elbúcsúztatnunk. A tagozatok az
önkormányzatok segítségével megpróbáltak gondoskodni tagjaikról,
ami általában nem fizikai, hanem annál sokszor fontosabb lelki támogatást jelentett. Köszönet érte minden
közreműködőnek! Ne felejtsétek el,
a vírus még köztünk van, az óvatosság nem felesleges!
Végezetül, azért, hogy ilyen tetszetős lapot sikerült kiadnunk, köszönetet kell mondanunk a Honvédelmi
Minisztérium vezetésének, mivel döntésük értelmében a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. a jövőben
közhasznú feladatként végzi a lap kiadását, annak minden előnyével.
Ezek után nem marad más hátra,
mint az, hogy minden kedves olvasónknak jó szórakozást kívánjak a
laphoz, s kérem Önöket, hogy minő
ségi tudósításokkal népszerűsítsék
programjaikat. Tegyük láthatóvá tagozataink tevékenységét, és jó hírünk
terjesztésével járuljunk hozzá klubunk fiatalításához, az új tagok toborzásához!
Keszthelyi Gyula,
a szerkesztőbizottság elnöke
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Miniszteri Tájékoztató
Telt ház a Honvéd Kul
turális Központban. Ma
gyarország honvédelmi
minisztere látogatott el
a nyugállományúakhoz
Dr. Benkő Tibornak, Magyarország
honvédelmi miniszterének a meghívását a Budapesti Nyugállományúak Klubja elnöke, dr. Keszthelyi Gyula
ny. dandártábornok kezdeményezte.
Az ügyvezetés először kétkedve fogadta, hogy vajon tud-e erre a programra miniszterünk időt szánni. Tudott. Ahogy előadásában kétszer is
kihangsúlyozta: „ahová hívnak, oda
el is megyek”.
Február 17-én, az előadás előtt a
Stefánia HKK Zászlós termében a 29
tagozatelnök várta a minisztert, aki
kézfogással üdvözölte őket. A színházterem délután háromra zsúfolásig megtelt. A katonai szolgálatban
töltött évtizedek, a jó és rossz tapasztalatok, összességében a hivatás
megbecsülése és szeretete kíváncsivá tette a hallgatóságot, még akkor
is, ha a Zrínyi 2026 címet viselő előadás a nyugállományú hallgatóságot
személyében nem, de közvetett módon mindenképp érintheti, érdekelheti.
Az előadás előtt Keszthelyi Gyula köszöntötte a hallgatóságot, és ez
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Dr. Keszthelyi Gyula, Baráth Ernő,
dr. Benkő Tibor és Koncz Sándor

jó alkalom volt arra, hogy a nyugállományú katonák és a honvédségi
nyugdíjasok is jobban megismerjék
a klub új elnökét. Az elnök bevezetőjében megköszönte Benkő Tibornak,
hogy elfogadta a meghívást, majd röviden ismertette a miniszter katonai
pályafutását, amit – mint mondta –,
igazi katonai karrierpályaként lehet
méltatni, hiszen a katonai főiskola
elvégzése után szakaszparancsnoki

beosztásba került Kiskunhalason,
ahová időnként visszatért, egyre
magasabb beosztásokat ellátva.
Benkő Tibor úgy kezdte az előadást, hogy „nem leszek rövid”, és valóban mintegy másfél órában – végig
állva és az odakészített vízből sem
kortyolva – kötötte le a feszülten figyelő hallgatóságot.
Négy fő témát jelölt meg:
• A Magyar Honvédség elmúlt 30 éve
• Biztonsági környezetünk változása
• Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program; Pillér 1. és
Pillér 2.
• Nyugállományú katonák, honvédségi nyugdíjasok.
Az elmúlt 30 évet – számokkal, adatokkal alátámasztva – foglalta össze.
Beszélt a honvédség lejtmenetéről,
ami a vezetést érintő gyors váltásokban, a mind létszámban, mind fegyverzetben bekövetkezett drámai csökkenésben mutatkozott meg. Szólt az
akkoriban eluralkodott szemléletről,
hogy „a NATO majd megvéd minket,
ha baj van”, pedig a szerződésben az
is szerepel, hogy minden tagállamnak
kötelessége megvédenie saját magát.
A második témakör kapcsán beszélt a közel-keleti országok és a Nyugat-Balkán államainak instabil békéjéről, az illegális migrációról. Mint
mondta, az új fenyegetésekre és a
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NATO által megjelölt keleti és déli veszélyeztetettségi irányokra adandó
válaszul jött létre a program, amelynek eredményeként Magyarország
a térség meghatározó – a legkorszerűbb haditechnikával felszerelt, lojális, esküjéhez és hazájához végsőkig
hű katonákból álló – haderejével fog
rendelkezni.
A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program két – időben egymást követő – pillérje kapcsán a miniszter tíz
fontos képesség megteremtéséről
szólt, kezdve a harckocsi-, légvédelmirakéta- stb. képességről. A kivetített kép mutatta a NATO „titokzatos”
C4ISR betűszó (Command, Control,
Communication, Computers, Intelligence, Surveillance & Reconnaissance
System) mögött rejtőző képesség megteremtését is, valamint a jövőben létrehozandó katonai radarrendszer kialakítására vonatkozó K+F feladatokat.
Az erős személyi állomány megteremtéséthez szükség van egy tudatosan és következetesen végigvitt
katonai életpályamodell megteremtésére és fenntartására, ami megfelelő anyagi és erkölcsi megbecsülést biztosít. (Itt emlékeztetett az idei
– minden fegyveres szolgálatot telje-

sítő személyre érvényes – 500 ezer
forintos pluszilletmény kifizetésére,
amelyet háromévenként meg akarnak ismételni, elismerve a katonai esküt, szolgálatot és elkötelezettséget.)
Benkő Tibor beszélt a hibrid hadviselésről, a kibertérben zajló hadműveletekről és az egyre gyarapodó
kihívásokról, amelyekkel szemben
kiugróan komoly anyagi forrásokra
van szükség. Amellett, hogy Magyarország teljesíteni fogja a NATO-nak
tett vállalását, azaz 2024-re a védelmi kiadások tekintetében eléri a
GDP 2%-át, a kormánynak minden
évben tovább kell növelnie a tárca
büdzséjét. „Hosszú évek hiánygazdálkodása után 2016-tal kezdődően
az évenkénti költségvetés végre lehetőséget adott a mindenre kiterjedő fejlesztésre” – mondta.
Az anyagi és erkölcsi megbecsülés lehetőségeit szolgálja az új alapokra helyezett Obsitos – és ezen
belül a Veterán – program. Hangsúlyozta, hogy a programba a honvédségi nyugdíjasok is bele fognak tartozni! Fontos, hogy a minisztérium
vezetése a továbbiakban is érezze
a nyugállományúak támogatását. Jó
lenne, ha az utcán ismét láthatnánk

egyenruhás magyar katonát, magyar tisztet!
A beszéd zárószavait nagy taps fogadta. Keszthelyi Gyula köszönő szavai után dr. Benkő Tibor szigorúan
lelkére kötötte az elnökünknek, hogy
elvárja a közös munka mellett a kölcsönös tegeződést is.
Következett a meglepetés! Amikor Kovács Imre ny. dandártábornok, a klub társadalmi elnöke megtudta, hogy a honvédelmi miniszter
elfogadta a Budapesti Nyugállományúak Klubja meghívását – átvitt értelemben 2600 klubtag meghívását –,
elhatározta, hogy olyan ajándékot kíván Benkő Tibornak átadni, amelyet
ő maga készített el.
Ahogy Keszthelyi Gyula felkonferálta: Kovács Imre tábornok úr ajándéka egy igazi hungarikum, egy olyan
unikális ötkötetes könyvsorozat, amelyet saját maga szerkesztett, és saját
anyagi erőforrásaira építve adott ki.
A Történelmi Magyarország vármegyéi képeslapokon című kötetek egyben tükröt is tartanak a múltunkról.
Szabóné dr. Szalánczi Erika,
a Térképész Tagozat elnöke
Fotó: Jánka András

www.honvedsegiszemle.hu
2020/1.
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Vendégünk volt
AZ MHP TÖRZSFŐNÖKE
A Repülő és Légvédelmi
Tagozatnál járt Mihócza
Zoltán altábornagy
A Repülő és Légvédelmi Tagozatnál
csaknem 10 éves hagyománya van
a vezetői tájékoztatóknak. 2011-től
dr. Benkő Tibor vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar korábbi főnöke vagy helyettesei
szinte minden évben fotókkal, grafikonokkal, táblázatokkal illusztrált
előadásokat tartottak tagjainknak a
honvédelemmel összefüggő aktuális
kérdésekről, melyekben őszintén beszéltek a haderő helyzetéről, problémáiról. Tudjuk, tapasztaltuk, hogy
a 2010-es évek első felében a Magyar Honvédség kritikus helyzetben
volt, mivel a szűkös anyagi források
éppen csak biztosították a működést, azonban ezekről a problémákról is őszintén beszéltek a meghívott
előadók. Már akkor is jó érzés volt
részt venni ezeken az előadásokon,
s érezni azt a bizalmat, melyet a katonai vezetők a nyugdíjas katonák
iránt táplálnak. Általában ezek a felsővezetői tájékoztatók nyitották meg
a tagozatnál az új esztendőt.
Az elmúlt, 2019-es év a Magyar Honvédség életében is jelentős változásokat
hozott, így a korábbi, már megszokott
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előadás elmaradt. 2020ban azonban ismét egy
magas beosztású katonai vezetőt láthatott vendégül a Repülő és Légvédelmi Tagozat, mivel
Mihócza Zoltán altábornagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának
törzsfőnöke tartott elő
adást részünkre az év első klubnapján.
A január 20-án képekkel és videóbejátszásokkal színesített
tájékoztató a résztvevők egyhangú véleménye szerint nagyon
érdekes, rendkívül ma
gas színvonalú volt.
Részletesen bemutatta a Magyar Honvédség aktuális helyzetét
és a 2026-ig szóló (sőt
már a 2030-ra is előretekintő) haderőfejlesztési program főbb
célkitűzéseit, az eddig
elért eredményeket.
Ahogy időnként végignéztem a Pódium
bárban helyet foglaló egykori tisztek, tábornokok, családtagok arcán,
ugyanazt az érdeklődő és bizakodó
érzést láttam, mint amikor megtudtuk, hogy egy olyan katonát neveztek
ki a tárca élére, aki több mint negyven éves katonai szolgálata, közel egy
évtizedes vezérkarfőnöki beosztása
alapján kiválóan ismeri a hadsereg
helyzetét, világos, egyértelmű, elérhető célokat tud kitűzni és képes alkotó módon megvalósítani azokat.
Mihócza tábornok előadásában
öröm volt hallani, hogy hazánknak
a sok „karcsúsítás” után végre olyan
hadserege lesz, amely valódi képességekkel és elrettentő erővel bír,

s nemcsak a külföldi békemissziókban betöltött szerepe révén válik a
NATO tagországainak megbecsült
partnerévé.
Altábornagy úr részletes tájékoztatása alapján egyértelműen érzékelhettük, hogy a kormány komolyan
veszi honvédségünk céltudatos fejlesztését, korszerű technikai eszközökkel történő ellátását, a személyi
állomány létszámának stabilizálását,
kiképzettségének, felszereltségének,
társadalmi megbecsültségének javítását, s megteremti a szükség esetén rövid idő alatt mozgósítható és
hadra fogható, jól kiképzett tartalékos rendszer kiépítésének feltételeit.
I. évfolyam 1. szám
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Minderről konkrét adatokat is megtudhattunk, amelyek közül – a tagozat
szakmai jellege miatt – természetesen a legújabb helikopterek, repülőgépek, légvédelmi rakéták várható,
illetve már meg is valósult hadrendbe állítása váltotta ki a jelenlévők
legnagyobb tetszését. Azzal is egyetértett mindenki, hogy végre eljött az
ideje, hogy leszámoljunk azzal a „civil” felfogással, hogy Magyarországnak nincs szüksége ütőképes hadseregre, mert ha netán (amit sokan
nem tartanak valószínűnek) külső
fegyveres támadás érné hazánkat,
akkor itt teremnek a NATO-csapatok
és visszaverik – helyettünk – az agresszort. Erről mindig XIV. Lajos francia király kijelentése jutott eszembe:
„Bízzál Istenben, de tartsd szárazon
a puskaport.” Nos, a mi esetünkben az Istent talán a NATO helyettesíthetné, de az ország szuverenitásának megőrzéséért a Magyar
Honvédségnek kell felelnie. Azaz, jó
volt hallani, hogy nem a külső segítségében kell bíznunk, nemcsak arra
kell számítanunk, hanem rövid időn
belül el kell érnünk, hogy haderőnk
a térség meghatározó fegyveres erejévé váljon.
Más fontos üzenete is volt ennek az előadásnak! Beigazolta, hogy
a katonai vezetés fontosnak tartja a
folyamatos élő kapcsolatok ápolását a nyugállományba vonult katonákkal, egykori polgári dolgozókkal,
s nem felejtik el korábbi szolgálatukat, a haza védelmében tett erőfeszítéseiket.
Büki Péter ny. alezredes,
Repülő és Légvédelmi Tagozat
Fotók: a szerző felvételei

Hírek, információk az altisztek
szolgálatellátásáról, életéről.

Honvéd Altiszti Folyóirat
www.honvedelem.hu
www.honvedsegiszemle.hu
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Együttműködési
Megállapodások
Aláírták a Magyar Hon
védség Rekreációs,
Kiképzési és Konferencia
Központ és az MH Buda
pesti Nyugállományúak
Klubja közötti együtt
működési megállapodást
2020. március 13-án az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére tartott megemlékezésen
Piros Ottó ezredes, parancsnok és
dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. dandár

tábornok aláírta a két szervezet közötti együttműködési megállapodást, mely szabályozza a kölcsönös
előnyökön alapuló kooperációt és
rendezett keretek közé tereli a korábbi eseményvezérelt egyedi megoldásokat.
Az ünnepségen dr. Keszthelyi Gyula
ny. dandártábornok a klub tagsága
nevében zászlószalagot kötött az MH
RKKK csapatzászlójára.
Fotó: MH RKKK

Új együttműködési megállapodás az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár és
az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja között
pesti Nyugállományúak Klubja képviseletében pedig
dr. Keszthelyi Gyula
ny. mk. dandártábornok zárt körben aláírták a két szervezet
közötti új együttműködési megállapodást, mely a jelen
körülményekhez igazítja a dandár által az
MH Budapesti NyugAulechla József ezredes, dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. dandártábornok állományúak Klubja
részére nyújtott táés Mudra József ezredes
mogatást, és egyér2020. június 4-én, tekintettel a koro- telműbben szabályozza a Stefánia
navírus miatt kihirdetett veszélyhely- Honvéd Kulturális Központban igényzetre, az MH vitéz Szurmay Sándor bevető szolgáltatásokat.
Budapest Helyőrség Dandár nevében
Aulechla József ezredes, az MH BudaFotó: Gramantik Zoltán ha.
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Koronavírus-járvány
Egy vírus, mely meg
változtatja a világot?
2019. december 31-én ismeretlen etimológiájú tüdőgyulladás-járvány kitöréséről számoltak be a kínai egészségügyi hatóságok az Egészségügyi
Világszervezetnek (WHO). Elsősorban
a „Huanan tenger gyümölcsei nagykereskedelmi piac” árusaival kapcsolták össze a megbetegedéseket, ahol
élő állatokat is értékesítenek. A vírusos fertőzést okozó járvány kitörése Vuhan városában történt, amelynek központi pályaudvarán keresztül
zajlik a kínai belföldi szállítás legnagyobb része; Vuhan Hupej tartomány
székhelye, nehézipari központ és a
kilenc legfontosabb kínai tartomány
közlekedési központja is.
Tömegesen jelentek meg tüdő
gyulladásos betegségben szenvedő
emberek a városban, amelynek nem
volt egyértelműen meghatározható
oka. Az új, korábban emberben nem
azonosított – rendkívül patogén –
koronavírustörzs első előfordulását
2019. november 17-éig vezették vis�sza. Az Európai Betegségmegelőzési
és Járványvédelmi Központ 2020. feb
ruár 11-én megjelent adatközlése
alapján az új koronavírus okozta betegség hivatalos neve „koronavírus-betegség 2019” (coronavirus disease
2019), melynek rövidített változata a
COVID–19.
A 2020-as COVID–19-járvány magyarországi első regisztrált esetét március 4-én jelentette be Orbán Viktor
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miniszterelnök mint a Koronavírusjárvány Elleni Védekezésért Felelős
Operatív Törzs irányítója. A járvány
megjelenése után, március 11-én veszélyhelyzetet hirdettek ki, amellyel
különleges jogrend lépett életbe Magyarországon. A veszélyhelyzet kihirdetését követően biztonsági és gazdasági intézkedéseket hoztak, melyek
egy sor korlátozást jelentettek az élet
minden területén.
A hatósági intézkedések mellett civil
és közösségi kezdeményezések indultak el országszerte. A 41/2020 (III. 11.)
Kormányrendelet és a Magyar Honvédség parancsnokának 124/2020. intézkedése alapjaiban érintette az MH
Budapesti Nyugállományúak Klubja szervezeti életét. A kínai koronavírus-járványról készült WHO-jelentés
szerint azok között, akiknek nem volt
krónikus betegségük, alacsony volt a
mortalitás, illetve a betegség enyhe lefolyású volt. Viszont a krónikus betegségekben szenvedőknél és a 65 évnél
idősebb korosztályban a betegség lefolyása súlyosabb és gyakoribb az elhalálozás.
Mivel a mi klubtagságunk szinte kivétel nélkül a koronavírussal különösen veszélyeztetett életkorban van,
ezért az ügyvezetés haladéktalanul tájékoztatta a tagozatok vezetőit, és javaslatokat fogalmazott meg. Ezek
lényege, hogy a klub, valamint a tagozatok valamennyi rendezvényét elhalasztják a veszélyhelyzet feloldását
követő időszakra. Az intézkedést tagságunk megértéssel fogadta, bár az
idő előrehaladtával a
tagok türelmi szintje
fokozatosan csökkent.
A korlátozások eredetileg március 13-tól május 31-ig voltak prognosztizálva, azonban a
járvány súlyosbodásával
a szigorítások továbbra
is hatályban maradtak,
sőt néhány esetben újakat is be kellett vezetni.
A kormány március
28-tól április 11-ig kijá-

rási korlátozást vezetett be Magyarország egész területére. A jelmondat a
„Maradj otthon!” lett. A lakóhelyet két
héten keresztül csak munkavégzés
vagy az alapvető szükségletek ellátása
céljából lehetett elhagyni. Az élelmiszerboltok, patikák, piacok és drogériák kinyithattak, de a 65 éven felüliek
csak 9 és 12 óra között látogathatták
azokat. Nyilvános helyeken tartani
kellett az egymás közötti másfél-két
méteres távolságot. Bevezették a hatósági karantén intézményét.
A kijárási korlátozás új feladatot jelentett az önkormányzatoknak,
a családoknak, a HM szociális intéz
ményeinek és a klub ügyvezetésének, valamint a tagozatainak is. Gondoskodni kellett az egyedülállókról,
a magukat önállóan ellátni képtelen
családtagokról egy korlátozott beszerzési lehetőségeket biztosító környezetben. A klub ügyvezetése felkérte a tagozatokat, hogy fokozott
figyelmet fordítsanak a rászoruló tagjaikra. Most volt csak igazán szükség
a szolidaritásra, az empátiára! A telefonos kapcsolattartás vált a tagokról
történő gondoskodás egyik legfontosabb eszközévé. A tagozatok rendszeresen keresték a kapcsolatot az
egyedülállókkal, elbeszélgettek velük
problémáikról, segítették őket a magány leküzdésében. Az ügyvezetés
rendszeres (heti) tájékoztatást kért a
szociális és kegyeleti bizottságoktól.
Az első hetekben ez még működött,
majd egyes tagozatoknál fokozatosan
teherré vált (vajon miért is volt gond
a tagokkal való rendszeres kapcsolattartás?), s így a járvány lefutásával a
tájékoztatásokat már nem kértük.
Mivel a 65 év felettieknek nem volt
ajánlott kimozdulni otthonukból, így
gyógyszer- és élelmezési ellátásuk
operatív szükszerűséggé vált. Tapasztalataink alapján mind a területi önkormányzatok, mind a HM szociális
szervezetei konkrét segítséget ajánlottak fel a rászorulóknak, s emellett
a legtöbb család is odafigyelt szeretett
idős rokonaira. Igény esetén az önkormányzat házhoz szállította az ebédet,
I. évfolyam 1. szám
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kiváltotta a gyógyszereket és beszerezte a szükséges élelmiszereket.
Ilyen jellegű felajánlást tett közzé a
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság és a
Stefánia Honvéd Kulturális Központ
igazgatója, Aulechla József ezredes is.
A veszélyhelyzet miatt az összes
március 11-től tervezett klubrendezvény elmaradt. Nem volt Trianonkiállítás, -előadás és -vetélkedő,
pedig a tagozatok lelkesen készültek,
s számos tablótervezet már el is készült. Elmaradt a katonafestők kiállítása, a Tahitótfaluba tervezett hajó
kirándulás, nem voltak szervezett
központi kirándulások és múzeumlátogatások sem. A tagozatoknál a
helyzet hasonló volt, mivel a Stefánia
HKK március 11-től a külső személyek részére bezárt, s az ügyvezetés
is csak egyedi engedéllyel léphetett
be a klub irodájába.
A korlátozásokra a tagozatok különféle módon reagáltak, s a klubélet
átterelődött az internetre. Erre a Facebook kiváló lehetőséget biztosított,
amit a legtöbb tagozat ki is használt.
A bezárkózás miatti depresszió enyhítésére virtuális múzeumlátogatásokat szerveztek, hiszen a legtöbb neves
múzeum bejárható az interneten is.
Egy kis feltöltődés céljából közzétették az Olaszországért, a világért való aggódás jegyében az Ifjúsági Világ
kórus koncertjét (melynek során az
énekesek online kapcsolódtak össze),
illetve az erkélykoncerteket. Felidézték
a Stefánia Palota Kulturális Központ
szabadtéri programjait, albumait.
Csak néhány példa a programokra: a Pénzügyi Tagozat Klubkrónikát
indított, mely szövegben és képekben
a 2014-től megtartott klubrendezvényekről, kirándulásokról, múzeumláto
gatásokról, klubnapokról és más programokról naponta adott nosztalgia
jellegű tudósítást. A Közlekedési Tagozat a technika fejlődését kihasználva
videópartikat szervezett, sőt több alkalommal sikeres online találkozót tartott a „KÖZLEKEDÉSI TAG” elevezésű
kommunikációs szobán keresztül.
A Repülő és Légvédelmi Tagozat
rendszeresen feltette Facebook-oldalára a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ virtuális bemutatóit,
történelmi visszatekintéseit. A Kertbarát Tagozat folyamatos ajánlásokat
2020/1.
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tett közzé az aktuális tavaszi munkákra és a növényvédelemre. Természetesen a többi tagozat is törekedett a
tagokkal történő folyamatos kapcsolattartásra. A Rákóczista Tagozat vezetősége tagjai között felosztotta a tagságot. Telefonon és online tartották
a folyamatos kapcsolatot, tudtak egymásról, készek voltak arra, hogy szükség esetén személyesen segítsenek.
Bár megszűnt a veszélyhelyzet –
marad az óvatosság. Megszűnt a vásárlási időkorlát, de a maszk használata továbbra is kötelező. A szakértők a
járvány jelenlegi fázisában elegendőnek tartják a maszk viselését a tömegközlekedési eszközökön és a boltokban. Szigorú rendszabályok mellett
kinyitottak a standok, a múzeumok,
a kulturális intézmények. A tagozatok is megkezdték a szabadtéri programok szervezését. Sajnos a nyitással
az óvatosság is lanyhul. Napjainkban már jelentős számban utaznak a
tömegközlekedési eszközökön, főleg
fiatalok, maszk nélkül, ami a fertőzés
szempontjából azért aggasztó, mert a
legtöbb szuperfertőző, aki tünetmentesen átvészeli a vírus következményeit, ebből a korosztályból kerül ki.
A határok megnyitásával, a nyári
szezon beköszöntésével megindult a
turisták tömege Magyarországra és
Magyarországról külföldre. Ez meleg
ágya a járvány ismételt felfutásának,
melyet már több ország is megtapasztalt. A gazdaság újraindítása azonban
sokáig nem halasztható, mivel a járvány egy korábban soha nem tapasztalt depressziót okozott a világgazdaságban, s ennek helyreállására évekre
lehet szükség. Nem véletlen, hogy a

világ országai számolatlanul költik a
pénzt a megelőzésre és a gyógyításra.
Szinte minden vezető kutatólaboratórium dolgozik a gyógyszer és a védő
oltás előállításán.
2020. május 29-én a BPNYK számára tájékoztatót adott ki a HKK igazgatója, Aulechla ezredes úr a klub
nyitva tartásáról és a belépés szabályairól, melyek a következők:
• július 31-ig semmilyen társadalmi
rendezvényre nincs lehetőség,
• a klub és tagozatok elnökségi ülései,
az állandó bizottságok ülései, valamint a tagozatok előzetesen betervezett klubnapjai sem tarthatók meg,
• a klubba csak igen indokolt esetben
– Aulechla ezredes úr személyes
engedélyével – lehet belépni, lázmérés és kézfertőtlenítés után.
A korlátozások várhatóan augusztusban megszűnnek és el lehet kezdeni a 2020-as programok újratervezését klub- és tagozatszinteken
egyaránt. Hogy mi kerül át az első félévből, még kérdés, a második féléves
programokat viszont maradéktalanul
meg kívánjuk tartani. Reméljük, ezt
nem fogja megakadályozni egy újabb
fertőzési hullám!
Végül, hogyan lehetne megválaszolni a címben feltett kérdésre? Tényleg megváltoztatta a vírus a világot?
A válasz szerintem, igen! Másképpen
kezeljük egymást, megnőtt a távolságtartás (kevesebb a puszi, az ölelkezés), jobban odafigyelünk közvetlen
rokonaikra, ismerőseinkre, egymásra.
A COVID–19 járvány elleni védekezés pedig végül egy olyan ügy lett,
mely keretében az egész világ, az egyes
országok társadalmi berendezkedéstől függetlenül, összefogott, hogy
megtalálja a vírusra a megfelelő ellenszert, s ez remélhetőleg 2021 elejére sikert eredményez.
Itt tartunk most, e sorok írásakor,
2020 júliusának elején. Azonban ne
feledjétek: a vírus még köztünk van,
vigyázzatok továbbra is magatokra
és társaitokra, továbbra is a veszélyeztetett korosztályhoz tartozunk!
(A kézirat lezárva: 2020. július 7.)
Dr. Gruber Nándor
ny. dandártábornok,
a Pénzügyi Tagozat elnöke
Fotók: Németh Ernő és internet
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Rendhagyó hokoszküldöttgyűlés
A járványveszély átírta az
eredeti forgatókönyvet

A Honvédségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének (HOKOSZ)
életét a márciustól egyre szélesebb
körben terjedő koronavírus-járvány
negatívan érintette. A HOKOSZ jóváhagyott terve szerint a 2019. évi
beszámoló, a 2020. évi terveket elfogadó, valamint a tisztújító küldöttgyűlésre 2020. március 16-án került
volna sor. A küldöttgyűlésre a tagszervezeteknek a napirendi pontokat tartalmazó meghívókat és a tárgyalandó napirendekhez kapcsolódó
írásos anyagokat február 28-ig elektronikus úton kiküldtük. A bekövetkezett járványveszély miatt – arra
tekintettel, hogy a küldöttgyűlés
résztvevői döntő részben az ún. veszélyeztetett korosztályba tartoztak – az ülést, elnöki döntés alapján,
március 13-án lemondtuk.
A 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet figyelembevételével a HOKOSZ,
elnöki döntéssel, a lemondott küldöttgyűlés pótlására elektronikus
hírközlő eszközök igénybevételével

történő küldöttgyűlés megszervezéséről határozott. Ennek keretében a
tagszervezetektől – a hivatalos e-mail-címeik útján – április 20-ig bekértük
a küldöttgyűlésre mandátummal felruházott (delegált) személyek adatait
és elektronikus elérhetőségeit. A delegáltak adatait mind a 24 tagszervezet hivatalos képviselője elektronikus
úton megküldte a HOKOSZ ügyvezetése részére. A beérkezett válaszok
alapján megállapítható volt, hogy a
24 tagszervezet kivétel nélkül (100%)
kijelölte delegáltját, tehát a küldöttgyűlés határozatképessége fennállt.
A HOKOSZ alapszabálya értelmében
a küldöttgyűlésen az elnökség tagjai és a felügyelőbizottság (fb) elnöke
szavazati jog nélkül vettek részt.
A küldöttgyűlésre delegáltak, az elnökség tagjai és az fb elnöke részére
április 24-én elektronikus úton az ügyvezetés megküldte a küldöttgyűlés
napirendjét is tartalmazó meghívót,
a napirendi pontokhoz kapcsolódó
írásos előterjesztéseket, továbbá az
előterjesztésekről szóló szavazólapot.
A meghívó tartalmazta a megküldött
előterjesztésekkel kapcsolatos hozzászólás rendjét, melyet április 30-ig,
elektronikus úton lehetett megtenni.
A küldöttgyűlés részvevői részéről április 30-ig beérkezett észrevételek, hozzászólások az előterjesztések tartalmát érdemben nem
érintették, ezért az ügyvezetés a felvetésekre adott – május 2-án elektronikus úton megküldött – válaszokkal az előterjesztéseket elfogadásra
javasolta. Egyidejűleg tájékoztatta
a küldöttgyűlés részvevőit, hogy az
előterjesztéseket közvetlenül nem
érintő észrevételekre, javaslatokra
a tisztújítást követően megalakuló
új elnökség ad választ.

A küldöttgyűlés lezárásaként május 12-éig a küldöttek a HOKOSZ ügyvezetésének megküldték szavazólapjaikat. A 24 küldöttből 19 szavazott
(79%), nem szavazott 5 (2%). Összességében a szavazás érvényesen és
eredményesen zárult.
A szavazási eredmények alapján
a küldöttgyűlés elfogadta a HOKOSZ
2019. évről szóló szöveges és számszaki gazdasági beszámolóit, a felügyelőbizottság 2019. évről szóló
jelentését, továbbá 2020. évi munkatervét és gazdálkodási (költségvetési) tervét, valamint megállapította
a tagszervezetek 2020. évi tagdíját.
A küldöttgyűlés 2025. május 12-ig
tartó időtartamra megválasztotta:
• elnöknek: Domine János ny. dandártábornokot
• alelnöknek: Nagy Gyula ny. ezredest
• ügyvezető elnöknek: Dr. Keszthelyi
Gyula ny. mk. dandártábornokot
• ügyvezető titkárnak: Szabó Béla
ny. mk. alezredest
• elnökségi tagoknak: Bencze János
ny. ezredest, Dobos Imre ny. alezredest, Felker Lajos ny. ezredest,
Fenyvesi-Gerővári László ny. főtörzs
zászlóst, Gál Gyula ny. alezredest,
Szolnoki János ny. ezredest
• felügyelőbizottság elnökének: Kovács
Imre ny. dandártábornokot
• felügyelőbizottság tagjainak: Bihari
Jánosné ny. őrnagyot, Kaszásné Bokor
Gabriella honvédségi nyugdíjast
A határozathozatallal a HOKOSZ
küldöttgyűlését jegyzőkönyvileg lezártam.
Domine János
ny. dandártábornok,
a HOKOSZ-küldöttgyűlés
levezető elnöke
Fotó: Jánka András

Hírek, információk a honvédségről: www.honvedelem.hu

10

I. évfolyam 1. szám

könyvespolc

új OBSITOS

A Zrínyi Kiadó könyvajánlata

A csillagok
útján
A közelmúltban jelent meg az ismert
szerkesztő, szakíró, Tőrös István tollából és a Zrínyi Kiadó gondozásában
A csillagok útján – Farkas Bertalan,
az első magyar űrhajós című kötet.
A szerző a könyv lapjain egy aktív
életpályát mutat be. Ajánlom mindazoknak, akik tisztelik és megbecsülik az emberi teljesítményt, akik ér-

A könyv borítója

Küldestésre készen

deklődnek napjaink legizgalmasabb
és legsokoldalúbb tudományos és
technikai munkái, az embernek a világűrhöz kapcsolódó tevékenysége
iránt.
Köszönet a könyv alkotóinak az
alapos és gondos gyűjtőmunkáért,
mert sikerült egy olyan dokumentumot összeállítani, amelyből az olvasó megismerheti a hús-vér Farkas
Bertalant. A kötet egy olyan embert
mutat be, akit tehetsége, rátermettsége, akarata és kitartása alkalmassá
tett egy embert próbáló tett végrehajtására. A könyv lapjain kirajzolódnak – sokszor Farkas Bertalan nyugállományú dandártábornok szavait
idézve – az első és eddig egyetlen űrhajósunk életének legboldogabb,
legsikeresebb pillanatai, de hétköznapi problémái, vívódásai, botlásai is.
A mű egyértelműen bizonyítja, hogy
az emberek Farkas Bertalan iránt tanúsított szeretete és megbecsülése
az űrrepülése óta töretlen.
Nagy erénye a könyvnek az igényessége. A sok eredeti felvételt tartalmazó képanyag segítségével alaposan körüljár Farkas Bertalan életét
befolyásoló és meghatározó minden egyes eseményt és folyamatot.
A könyv értékét nagyban emelik a
megszólaltatott közismert személyiségek szavai.
A szerző, Tőrös István az életpálya
időrendiségét hűen követve építi fel
a művet, ugyanakkor az egyes fejezetek bővítésével vagy tömörítésével
megfelelően hangsúlyozza az adott
időszakban történtek fontosságát.
Napjainkban új korszak kezdődik
a magyar űrtevékenységben. Kormányszintű döntés született az évtizedekre visszanyúló magyar–orosz
„űregyüttműködés” megerősítéséről;
a tervek szerint néhány éven belül
újabb magyar űrhajós részére adatik
meg a kozmikus kiküldetés, az űrutazás lehetősége. Az új misszió sikeresebb végrehajtása érdekében is
célszerű értékelni Farkas Bertalan űrrepülését.
Baj Attila István

Irány a kozmosz!

2020/1.

Tőrös István: A csillagok útján –
Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós.
Zrínyi Kiadó, Budapest, 2020, 172 oldal
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Ünnepi megemlékezés
Húszéves a HOKOSZ
A 20. évfordulóra való készülődést a
HOKOSZ vezetősége már közel egy
éve elkezdte, és szisztematikus következetességgel haladtak lépésről
lépésre a szervezésben. A jubileummal kapcsolatos szervezési feladatokat Szabó Béla ny. mk. alezredes,
a HOKOSZ ügyvezető titkára vállalta.
A tervek között emlékkönyv, emlékplakett, emléklap és plakát készítése, valamint ünnepi közgyűlés és
az azt követő büféebéd megszervezése szerepelt. A jubileumi előkészületeket a HM nagyvonalúan támogatta, hiszen anyagi hozzájárulás
nélkül a tervek kudarcra lettek volna
ítélve.
Időről időre azonban felmerült a
kérdés: vajon illő-e 20. évhez kötődve jubileumot tartani, hiszen általában az első jubileumi alkalom a 25.
évfordulóhoz szokott kapcsolódni.
Végül egyöntetűen az a vélemény
fogalmazódott meg, hogy a 20 éves
időszakot máshogy éli meg egy aktív
állományú, és máshogyan telik az idő
a 70-80 éves nyugállományúak számára, tehát igenis fontos a 20. évfordulót megünnepelni.

Honvédséghez kötődnek, amelyeknek tagjai a honvédség gondozási
körébe tartoznak (továbbiakban
klubok);
• azok a klubok (szervezetek), amelyek kinyilvánítják, hogy a Szövetség
tagjai kívánnak lenni és elfogadják
az Alapszabályt.

A Szövetség szervezeti felépítése
• küldöttgyűlés;
• a Szövetség elnöksége;
• a Szövetség felügyelőbizottsága;
• klubok, egyesületek, civil társaságok.

Megérkezés a jubileumi
rendezvényre

Február első hetére az időjárási előrejelzések kifejezetten zord és viharos időt jósoltak. A szervezők aggódtak, hogy a vidéki szervezetek
képviselői vajon hogyan fognak megérkezni, hiszen, akár a vasúti, akár a
közúti közlekedés jócskán tartogathat váratlan meglepetéseket. Gondolni kellett azokra az idősebb tagokra is, akik esetleg magas koruk miatt
eleve visszariadhatnak az utazástól.

Néhány gondolat a HOKOSZalapítók törekvéseiről

A Szövetség célkitűzései
• Erősíteni a nemzeti öntudatot, ápolni a hazafiság eszméjét és támogatni
a honvédelem ügyét, a haladó katonai hagyományok őrzését. Biztosítani a klubok szuverenitását, azok
együttműködését.
• Szükség szerint közbenjárni a Hon
védelmi Minisztérium (HM) és a
Magyar Honvédség (MH) illetékes
szerveinél és kezdeményezni intézkedések megtételét.
• Együttműködni a honvédelem ügyét
képviselő civil szervezetekkel közös feladataik megoldásában.
A Szövetség tagjai lehetnek
• Mindazon klubok, egyesületek és
civil társaságok, amelyek a Magyar
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Az ünnepség február 8-án – megcáfolva az összes időjárási előrejelzést –, ragyogó napsütésben fél 11kor kezdődött el. A regisztrációnál
minden érkezőnek emlékkönyvet és
emléklapot adtak át. A Caffé Galériá
ban a vendégek örömmel fedezték
fel a HOKOSZ-plakátokat is.

Ünnepség a színházteremben

Domine János ny. dandártábornok,
a Szövetség alelnöke felkérésére az
ünnepség fővédnökségét Szabó István honvédelmi államtitkár vállalta el.
A narrátor szerepét Péter László
ny. ezredes, a HOKOSZ előző elnöke
töltötte be. A színházteremben a
Himnusz hangjai után Péter ezredes
úr köszöntötte az ünnepségen megjelent vendégeket, majd az egyik alapítót, Kovács Imre ny. dandártábornokot kérte fel az ünnepi beszéd
megtartására. Mindenki tisztelettel
hallgatta az idős tábornokot, aki az
aktív pályafutása után mindvégig a
nyugdíjasok érdekeiért küzdött, és azt
szolgálta a HOKOSZ ügyvezető titkáraként is.
Kovács Imre dandártábornok megemlékező beszédében köszöntötte a
teremben jelenlévő Kositzky Attila ny.
repülő altábornagyot – a HOKOSZ első elnökét –, valamint minden olyan
jelenlévőt, akik vele együtt végigélték az elmúlt húsz évet. Beszédében
– a rá jellemző humorral – utalt azokra
a küzdelmekre is, amelyeket a minisztériummal szemben kellett megvívni.
Most úgy látja, hogy a minisztérium
egyre inkább megértő és megengedő,
és jobban belátja, hogy miért és kiknek az érdekeiért állnak ki a HOKOSZ
vezetői és munkatársai.
A jubileumi megemlékezés résztvevőit a Honvédelmi Minisztérium
nevében Szabó István honvédelmi
államtitkár köszöntötte.
I. évfolyam 1. szám
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• Kovács Imre ny. dandártábornok –
tárgyjutalom,
• Bencze János ny. ezredes – tárgyjutalom,
• Péter László ny. ezredes – tárgyjutalom.
Az MHP részéről a következő személyek részesültek elismerésben:
• Nagy Gyula ny. ezredes – tárgyjutalom,
• Szabó Béla ny. alezredes – tárgyjutalom,
• Nagy Béla ny. őrnagy – tárgyjutalom,
• Felker Lajos ny. ezredes – elismerő
oklevél.
A továbbiakban Domine János ny.
dandártábornok, a HOKOSZ alelnöke
adott át elismeréseket.

A gratuláló és elismerő beszéd után
következtek az elismerések, amelyeket az államtitkár adott át a Magyar
Honvédség Parancsnoksága képviseletében jelen lévő Takács Tamás ezredes közreműködésével.

Elismerések átadása

Honvédelmi miniszteri elismerésben
részesültek:
• Bartos Lászlóné ny. főtörzszászlós –
AKC ezüst,
• Pánczél Zoltán ny. ezredes – AKC
ezüst,
• Fenyvesi-Gerővári László ny. főtörzs
zászlós – HKC II. fokozat,

1/2020. sz. HOKOSZ Elnökségi határozat Emlékplakett adományozásról
A HOKOSZ érdekében végzett munkájáért és példaértékű tevékenységéért a Honvédségi Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetsége megalakulásá
nak 20. évfordulója alkalmából Emlékplakettet adományoz:
• 1. számú Emlékplakett: Kovács Imre
ny. dandártábornoknak;
• 2. számú Emlékplakett: Péter László
ny. ezredesnek;
• 3. számú Emlékplakett: Kositzky
Attila ny. altábornagynak;
• 4. számú Emlékplakett: Kelemen
István ny. vezérőrnagynak;
• 5. számú Emlékplakett: Asztalos
Kálmán ny. dandártábornoknak;
• 6. számú Emlékplakett: Nagy Gyula
ny. ezredesnek;
• 7. számú Emlékplakett: FenyvesiGerővári László ny. főtörzszászlósnak;
• 8. számú Emlékplakett: Maller Béla
ny. ezredesnek;

• 9. számú Emlékplakett: Samu Imre
ny. ezredesnek;
• 10. számú Emlékplakett: Bencze
János ny. ezredesnek;
• 11. számú Emlékplakett: Nagy Béla
ny. őrnagynak;
• 12. számú Emlékplakett: Bartos
Lászlóné ny. főtörzszászlósnak;
• 13. számú Emlékplakett: Szabó Béla
ny. mérnök alezredesnek;
• 14. számú Emlékplakett: Dr. Lindner
Miklós ny. altábornagynak;
• 15. számú Emlékplakett: Aulechla
József ezredesnek;
• 16. számú Emlékplakett: Szabó József
ezredesnek.
(Az emlékplakett 6 cm átmérőjű kerek óezüst érme, hátoldalán sorszámozva, kék színű díszdobozban.)

2/2020. sz. HOKOSZ Elnökségi határozat elismerésről
Huzamos időn át végzett munkája és
példaértékű tevékenysége elismeréseként, a HOKOSZ megalakulása 20.
évfordulója alkalmából festmény elismerésben részesíti:
• Hazuga Károly ny. altábornagyot;
• Magyar Sándor kormánytisztviselőt;
• Horváth Tibor Fertőszentmiklós pol
gármesterét;
• Felker Lajos ny. ezredest;
• Pintye János ny. ezredest;
• Szolnoki János ny. ezredest;
• Fotul József ny. alezredest;
• Polyák Mihály ny. alezredest;
• Aranykovács Andrea főtanácsost.
Az elismerések után a Honvéd Férfi
kar adott fergeteges műsort. A műsort követően a Regiment étteremben pezsgős pohárköszöntő, majd
bőséges büféebéd várta a résztvevőket. Mindenki elégedetten távozott.
Szerkesztőség
Fotók: Jánka András

2020/1.
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Nyugállományúak bálja
Nagyszerű produkciók
és fergeteges hangulat
a Stefánia Palotában
Ebben az évben a Ház csak január
9-én nyitotta meg hivatalosan a kapuit. Miért fontos ez a dátum? – kérdezhetnénk. Hát azért, mert azon a
napon kezdődött meg a báli jegyek
átvétele. Az ügyvezetés – a hagyományok szerint – csak a Palota földszintjét kérte a bál helyszíneként, azzal a
józan előrelátással, hogy senkit nem
akarnak kitenni a lépcsőzés veszélyeinek. Ennek következtében a rendelkezésre álló helyek számát 250
főben kellett meghatározni, és ennél
bizony nagyobb volt az igény ebben
az évben is.
Február 11-én minden készen állt
a kezdésre, és az időjárás is kegyei
be fogadta a bálozókat. Ragyogó
napsütésben gyülekeztek a vendégek. Röviddel a bál megnyitása előtt
megérkeztek a Budapest Táncművészeti Stúdió és Szakgimnázium – magyaros ruhába öltözött – fiatal táncosai, akiknek köszönhetően – már
több éve – a palotás a bál nyitótánca. A fiatalok felsorakoztak a báró
Atzél Béla-terem bejárata körül, így
sokan örömmel tudtak fotózkodni a
táncosok sorfala mellett.
Pontosan négy órakor a klub elnöke, dr. Keszthelyi Gyula ny. dandártábornok köszöntötte az immár 22.
alkalommal megrendezett Nyugállományúak Bálja résztvevőit, valamint
a közreműködő művészeket, így a
már említett BTS Szakgimnázium végzős hallgatóit, az Ökrös Band Virtuóz
Magyar Koncert Cigányzenekar tagjait, akiknek művészi tudását már több
alkalommal is magas állami kitüntetésekkel ismerték el. A klubelnök külön köszöntötte Ökrös Tibort, Magyar
Ezüst és Arany Érdemkereszttel kitüntetett előadóművészt, a zenekar vezető prímását és művészeti vezetőjét.
Végezetül pedig a közkedvelt Sétahajó
Bulizenekar művészeit, akik már több
éve szórakoztatják a nyugdíjasbálon
részt vevő vendégeket is.
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ládja és a mi köreinkben lehessen.
Tisztelettel felkérte, hogy ő nyissa
meg a bált.
Nagy Gyula ny. ezredes – bot nélkül – lépett a mikrofonhoz, kedves
szavakkal köszönte meg a felkérést, amit először el akart hárítani,
de – mint mondta – meggyőzték,
hát itt van. „Kezdődjék hát el a 22.
Nyugállományúak Bálja, amit ezennel megnyitok, és következzen a palotás!”
Hiába, az igazi báli hangulatot hazánkban csak a palotás hozza meg.
Szívvel és tűzzel, mosolygó arccal
ropták a fiatalok, a nézők pedig vastapssal köszönték meg a produkciót.
A Palota gyönyörű termének élményét ebben az évben is a Ház segítő
A tábornok úr köszönetet mondott a kvízjátékra felajánlott ajándékokért, és fel is sorolta az idei bál
szponzorait: tíz intézmény, hét magánszemély és nyolc tagozat nyújtott támogatást. Klubunk elnöke kiemelten köszöntötte a klub korábbi
elnökét (egyúttal mint a klub örökös
tiszteletbeli elnökét) Nagy Gyula ezredes urat. Emlékeztetett arra, hogy
ezredes úr közel egy éven át folytatott hősies küzdelmet, hogy elhagyhassa a betegágyat, és ismét a csa-
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készségének köszönhetjük, amivel
igazán méltó körülményeket teremtettek.
A világhírű Ökrös Band fellépéseit
szintén a Ház szervezte, ami hihetet-

lennek tűnt, mert ők rendszeresen
világhírű koncerttermek vendégei,
de szolgálják muzsikájukkal a fesztiválokat és a kisebb magánrendez
vényeket is. Harminc perces élő
műsorukat egy operettprimadonna
énekével színesítették.
A nagy sikerű koncert után következett a vacsora. Az A és B menük idén inkább a klasszikus magyar
gasztronómiát képviselték, mindnyájunk örömére. Köszönjük!
Következett a Sétahajó Bulizenekar. Több évi ismeretség után már
tudható róluk, hogy a Sétahajó művészei mindent tudnak és szinte fáradhatatlanok. Igazi örömzenét játszanak, amire a már kissé idősödő
bálozók rendszerint azonnal táncra
is perdülnek.
Ügyvezetés
Fotók: Jánka András

Kovács László dandártábornok:
A kiberbiztonság és a kiberműveletek
megjelenése Magyarország új
Nemzeti Biztonsági Stratégiájában
Lenhoffer Péter – Nagy László ny.
ezredes: A 2001. szeptember 11-ei
terrortámadás hatása az Egyesült
Államok nemzetbiztonsági rendszerére
Molnár Gábor: Területvédelmi
elméletek és koncepciók – a területvédelem szerepe korunk biztonságpolitikai környezetében
Nagy Sándor alezredes: Gondolatok
a polgári védelemről, különös
tekintettel a fegyveres összeütközések
időszaki feladatokra
Kokics István László alezredes:
A Magyar Honvédség Parancsnok
ságának információmenedzsmentrendszere
Harangi-Tóth Zoltán őrnagy: Egy stra
tégiai szintű hadijáték előkészítésének
és levezetésének tapasztalatai
Andó Sándor ezredes: A fokozott
készenléti állapot néhány missziós
vonatkozása
Balogh László alezredes: A RAT–31DL
típusú radarok üzemeltetésének
kérdései
Földesi Ferenc ny. ezredes: Fejezetek
a területi katonai igazgatási rendszer
történetéből. Az 1939. évi honvédelmi
törvény hatályba lépésétől a második
világháború befejezéséig
Siposné Kecskeméthy Klára ezredes:
Czetz János nyomában Argentínában
Lakatos Péter: A fenntarthatósági
szemlélet és gyakorlat egy korai
példája a Magyar Honvédségben
A folyóirat teljes terjedelmében
a www.honvedsegiszemle.hu
portálon olvasható.

2020/1.
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Kirándulás öt miniszterelnök nyomában
Jelen írásban a Kertba
rát Tagozat elmúlt őszi,
háromnapos, hasznos és
igen hangulatos bakonyi
kirándulásáról szeretnék
beszámolni
A balatonakarattyai MH Rekreációs és
Konferencia Központban (RKKK) volt a
szállásunk, és 11 helyszínen 16 programot bonyolítottunk le. Miként lehet
erről érdemben szólni úgy, hogy más
cikkek is elférjenek az Új Obsitosban?
Kellett valami vezérfonal, ami meghatározza, miről írjak, és mi az, amit el
lehet hagyni, még akkor is, ha megszakad érte a szívem. Elmélyült alfa
állapot után megtörtént a megvilágosodás: olyan területen jártunk, ahol öt
miniszterelnök nyomára bukkantunk,
akik valamilyen formában kötődtek e
tájhoz. Itt születtek, nevelkedtek vagy
éppen tevékenységük nyomai látszanak. A kirándulás tervezésekor egészen más szempontjaink voltak, nem
számítottunk arra, hogy a Bakonyban
nemcsak betyárok, hanem jeles férfiak is teremtek.
Hát akkor induljunk el! Az első állomás Pannonhalma volt, ahová – két
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baleset miatti elterelés okán – késéssel érkeztük. Idegenvezető kalauzolásával ismerkedtünk meg a Pannonhalmi Főapátság történetével,
legendáival, kincseivel, építészeti remekeivel és könyvtárával. Egy kis sétát azért tettünk az arborétumban és
a gyógynövénykertben.
Ezután a közelében levő cseszneki
vár következett, ami egy igazi romantikus és a tájba illő várrom, de építgetik. Nagyokat lihegtünk meredek kaptatóin, kvízjáték is volt, de nem nyert
senki, mert a várkapitány szerint, amit
mi függőhídnak jelöltünk a tesztlapon, az nem függőhíd. Itt találkoztunk
az első miniszterelnökkel, ugyanis itt
született Simonyi-Semadam Sándor,
aki mintegy öt hónapig, 1920 márciusa és júliusa között töltötte be ezt a
tisztséget. Ebben az időszakban írták
alá a trianoni békeszerződést, senki
nem akarta vállalni miniszterelnökként ezt a szégyent. Ő volt a bátor,
és vállalta. Az aláírás után nyomban le
is mondott.
Csesznek után már a szállás, Bala
tonakarattya következett. A szobák elfoglalása után következett a vacsora,
majd séta a parkban, már aki még bírta.
Másnap reggel indulás a kirándulás fénypontjának kinevezett
Somlóhoz. Ugyanis ko
rábbi útjaink alkalmával sokszor elmentünk
mellette, és a busz ablakából sóhajtoztunk,
hogy ide is el kellene
egyszer jönni. És most
eljöttünk, de úgy, hogy
a 8-as útról Ajkánál letértünk Kolontár felé,
és „katasztrófaturistákként” elbuszoztunk a
hírhedt vörösiszap-tározó gátja mellett. Volt
egy kis borzongás, hogy

milyen félelmetes lehetett, amikor átszakadt a töltés és elöntötte még a távolabb lévő Devecsert is, ahová éppen igyekeztünk, hogy megnézzük az
ottani vörösiszap-múzeumot. A múzeum tárgyi emlékeinek és a vörösiszap zúdulása elől menekülő helyi
lakosok videófelvételeinek megtekintésekor, a múzeumigazgató megrendítő előadásának hallgatása során igencsak sűrűn előkerültek a zsebkendők.
E felkavaró élmény után megnyugtatólag hatott a helyi Vasúti Restiben elfogyasztott rántott szeletes ebéd.
És most már tényleg következett a
Somló… Először egy borház, ahol várt
bennünket a programunkhoz segítséget nyújtó M. Mester Katalin nyugdíjas tanítónő, író, festő, gyöngyfűző,
helytörténész, a helyi újság egyik
szerkesztője. Kalauzunk először kiselőadást tartott Somlóról – amiről már két könyvet is írt –, az ottani
emberekről, a vidék történelméről,
melyet egy hangulatos borkóstolás
(az első két pohár ingyen volt), majd
bor- és könyvvásár követett.
I. évfolyam 1. szám
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Somló megmászása busszal nem
lehetséges, gépjárművel csak körbe
lehet járni, időnként kitérve a szembejövők elől. Ennek során betértünk
Dobára. E falu határában látható a
nagyközönség által alig ismert, hazánk egyik legszebb klasszicista kastélya, melyet az Erdődy család épített
a 19. század elején. Nem látogatható,
mert pszichiátriai gyógyintézmény,
csodálatos angolparkjában azonban
nagyot lehet sétálni, amit meg is tettünk. Itt találkoztunk, no nem a parkban, a második miniszterelnökkel,
Antall Józseffel, akinek apai felmenői
a Doba melletti kis faluban, Orosziban
éltek, birtokaik pedig a Somlón voltak;
Antall József nem itt született, de gyerekkorát jórészt itt töltötte, és később
is sokat járt ide. 1991. június 30-án,
a Szabadság Napján a Somlón, István
király emlékművénél mondta el híres beszédét, amelyben kinyilvánította, hogy Magyarország újból szuverén
országgá vált, miután pár nappal előtte elhagyta hazánkat az utolsó szovjet
katona is. Ezután indult Prágába, ahol
másnap aláírták a Varsói Szerződés
megszűnését deklaráló okmányt.
Somló után még tüzetesebben körülnéztünk
Devecserben, ahol Gárdonyi Géza két évig tanítóskodott, meglátogattuk az Esterházy-kastélyt,
majd a Makovecz-lakótelepet, melyet a vörösiszap károsultjainak megsegítésére hoztak létre.
Annyi energia azért még
maradt, hogy este az
üdülőben, vacsora után
egy kis „ismerkedési est”
2020/1.
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rendeződjön, kóstolgatva a Somlóról
hozott borokat (is).
A kirándulás har
madik napjának reggelén búcsút intettünk Balatonakarat�tyának, indultunk ha
zafelé, de még hátra
voltak az aznapi programok. Először is a
katonai körökben jól
ismert Hajmáskértől három kilométerre, a 8-as út másik
oldalán lévő, kevésbé jól ismert Sóly falucska következett, melynek határában 996-ban István király csapatai a kereszténység
jegyében legyőzték a lázadó Koppány seregét. A csata emlékére egy
kis templomocskát építettek, melynek meglétét az 1009-ben keltezett
Pannonhalmi adománylevél bizonyítja, így kijelenthető, hogy Sólyon épült
az ország legrégebbi falusi temploma. Ez a tény szintén nem nagyon ismert, a templomocska helyén ma a
18. században épült tekintélyesebb
templom áll, de márványtábla hirdeti
a csata és a templom emlékét.
Sóly után Várpalota következett,
alapvetően az ott levő Trianon Múzeum. A múzeum anyaga, dokumentumai, a hatásosan rendezett tárlók igazán megmutatják a kor hangulatát,
szellemét, a nemzet tragikus és mégis felemelő sorsát. Ha valakinek kedve volt, leülhetett egy tekintélyes íróasztalhoz, és elolvashatta magyarul a
békeszerződést. Mivel ez többnapos
olvasmány, csak lapozgatásra volt lehetőség. Azért maradt idő egy kis sétára a
legendás Thury-várhoz, valamint megebédelni a közeli Helyőrségi Klubban,

vagy a vár sarkában levő cukrászda
gusztusos tortaállományát apasztani.
Mindezek után indultunk Tésre a
szélmalmokhoz, amelyekhez egy kovácsműhelyen keresztül lehet jutni.
Egy erős hangú kovácsnő – miután
beszedte a belépődíjat – eligazított
bennünket, hogy miként lehet elgyalogolni a szélmalmokhoz, majd szélnek eresztett bennünket. (De szép
ez a magyar nyelv!) Itt fönt, 500 méteren tényleg volt szél, de hiába, mert
a malmok már nem nagyon foghatók
munkára. Alaposan elcsodálkoztunk a
hajdani mesterek kreativitásán, precíz munkáján. Mindezt csinálták úgy,
hogy tervrajzot hírből sem ismertek.
Tés után ereszkedtünk lefelé a Bakony magaslatáról, és miután mindenkinek kidugult a füle, átmentünk Szápáron, a nevezetes Szapáry család ősi
fészkén; a Szapáryak a település kegyurai voltak az 1300-as évektől. Leghíresebb közülük kiegyezéskori politikus, Szapáry Gyula, aki 1890–1892
között volt miniszterelnök. Tehát megvan a harmadik miniszterelnök! Ő sem
nagyon szerette ezt a posztot, inkább
lemondott, és jó pénzügyi szakember
is lévén, elment hitelbankelnöknek.
Szápár után Bodajkon keresztül,
egyenesen igyekeztünk Csákvárra, no
nem az ottani Esterházy-kastélyhoz
– elég sok kastélyt láttunk –, hanem az
Ország fagyija-díjakat nyert cukrászdához. Egy útlezárás azonban eltérített bennünket Mór felé. Mór nem szerepelt útitervünkben, ennek ellenére
igen gyorsan kiderült, hogy a véletlen
elébünk sodorta a negyedik miniszterelnököt. Ugyanis itt született Wekerle
Sándor, aki pénzügyminiszter volt a
Szapáry-kormányban, utána pedig háromszor miniszterelnök. Míg ezt értékelte a busz közönsége, meg is érkeztünk Csákvárra, ahol igazán finomak a
díjnyertes fagyik. Igaz, hogy sorba kellett állni, mivel pont előttünk futott be
egy 70-80 főből álló motoros társaság,
és ők is áhítozták a finomságokat.
Csákvárról a hazaút a legszebb stadionú település, Felcsút felé kanyarog.
Nem is kell leírnom, a kedves Új Obsitos-olvasó már úgyis tudja, hogy ki az
ötödik miniszterelnök.
Aki nem hiszi, járjon utánunk!
Kolossváry Miklós ny. alezredes
A fotók a szerző felvételei

17

Beszámolók, tudosítások

új OBSITOS

Hadtáp tagozat–35
Harmincöt éves az
MH Budapesti Nyugállo
mányúak Klubja Hadtáp
Tagozata
Az MH Budapesti Nyugállományúak
Klubja tagjai sorából korábban létrehozott fegyvernemi tagozatokhoz
hasonlóan 1984 őszén megalakult a
Hadtáp Tagozat. A tagozatot az élelmezési, ruházati, üzemanyag, egészségügyi, közlekedés-szállítási és az
elhelyezési szakterületekről nyugállományba vonult katona- és polgári személyek alkották.
Később a jelentősen megnövekedett létszám, különösen az elhelyezési szolgálat területén történt polgáriasítás következtében a közel 300 fős
tagozatból kiváltak az elhelyezési szak
nyugdíjasai, és az 1990-es évek elején,
mintegy 100 fővel önálló elhelyezési
tagozatot alakítottak. Ezt követően a
Hadtáp Tagozat létszáma folyamatosan 130-150 fő között ingadozott.
A tagozat támogatóbázisa a mindenkori HM anyagi-technikai vezetői,
a Budapest Helyőrség Dandár és jogelődei, a Hadtáp Kiképző Központ és
a Lehel úti logisztikai objektum állománya (utóbbi az elmúlt évtizedekben többféle megnevezéssel működött, jelenlegi neve MH Anyagellátó
Raktárbázis 3. sz. Anyagraktára).

Tevékenységünk főbb területei
voltak: közművelődési, kulturális
munka, város- és múzeumlátogatások, csapatlátogatások, nőnapi rendezvények, vetélkedők, filmvetítések, neves művészekkel rendezett
találkozások, balatonkenesei kirándulások.
Tagozatunk tagjai hozták létre a
Daróczi úti, majd a Lehel úti raktárban elhelyezett hadtáp szakgyűjteményt, amit sajnos az átszervezések
miatt fel kellett számolni. A megmaradt anyag jelenleg a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum gyűjteményében megtalálható.
A tagozatunk tevékenységét, a kitűzött célok megvalósítását a minden
kori választott vezetőség szervezte, vezette.

A tagozat elnökei voltak: Dékány
László ny. vezérőrnagy (1984–1992),
Tóth József ny. ezredes (1992–2014),
Ivanics József ny. ezredes (2014–2019).
Ez idő alatt több száz tagunk volt,
akiknek cselekvő közreműködésével
életben tartottuk közösségünket, aktív
pihenést, kellemes szórakozást, időtöltést tudtunk egymásnak biztosítani.
Célunk továbbra is a katonai parancsnokságunk támogatásával megfelelő környezetet teremteni tagozatunk működéséhez, érdeklődésre
számot tartó programokat szervezni,
hasznos elfoglaltságot biztosítani valamennyiünk számára.
Széli Ferenc ny. ezredes,
tagozatelnök
Fotó: Bóka Zoltán
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Tisztelgés elődeink
emléke előtt

A Nagykanizsai Honvéd
Egyesület megemlékezé
se a magyar honvédelem
napja alkalmából
Elsőként a szervezet vezetőségének
tagjai és a tagság képviselői a volt
Gábor Áron Laktanyában elhelyezett
és az ott szolgálatot teljesített katonák és polgári alkalmazottak emlékére állított emléktáblánál tisztelegtek, ahol megjelent Balogh László,
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere és Bodó László önkormányzati képviselő.
Körtvélyessy Attila, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület elnökének köszöntője után Balogh László beszélt
a magyar honvédelem napjának jelentőségéről; arról, hogy 1849. május 21-én Görgey Artúr vezetésével a
magyarok háromhetes ostrom után
foglalták vissza Budát. Ezt követően
méltatta Nagykanizsa katonavárosi
múltját, és megemlékezett az itt szolgálatot teljesítőkről.
2020/1.

Utána Bodó László szólt Nagykanizsa katonai emlékhelyeinek megőrzéséről és a hagyományok ápolásáról. Az emléktáblát Móricz István Béla
nyugállományú alezredes, a laktanya
volt parancsnok-helyettese készítette 2013-ban, „az egykori Gábor Áron
Laktanya és az itt szolgálatot teljesített valamennyi alakulat emlékének megőrzésére, tisztelegve és fejet
hajtva e falak között szolgálatot teljesítő katonák és polgári alkalmazottak
előtt” – mondta hozzászólásában fia,
Móricz István. Köszönetét fejezte ki
mindazoknak, akik valamilyen formában segítették az emléktábla megvalósítását és felállítását.
A megemlékezéseket követően koszorúzást tartottak az emléktáblánál
és a Gábor Áron-szobornál. Nagykanizsa Megyei Jogú város nevében
Balogh László polgármester, míg a
Nagykanizsai Honvéd Egyesület és
a 18. Légvédelmi Rakétaezred nevében a két szervezet képviselői helyezték el az emlékezés virágait.

A megemlékezés a volt Thúry György
Laktanya emléktáblájánál folytatódott,
ahol Poprádi Zoltán nyugállományú ezredes, az itt állomásozó dandár utolsó
parancsnoka mondott ünnepi beszédet. Rövid összefoglalót tartott a magyar honvédelem történetéről, a Nagykanizsán szolgálatot teljesítő katonákról,
majd a 14. Thúry György Gépesített Lövészdandárról. A megemlékezést követően koszorút helyezett el az emléktáblánál Balogh László polgármester,
a Nagykanizsai Honvéd Egyesület és
Poprádi Zoltán nyugállományú ezredes.
A megemlékezés utolsó állomása a
nagykanizsai temetőben lévő Elhunyt
katonák kopjafájánál volt. Itt rövid beszédet mondott Tarr Ernő nyugállományú ezredes, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület tiszteletbeli elnöke,
majd a résztvevők koszorút helyeztek el az emlékhelyen és tisztelegtek
elhunyt elődeink emléke előtt.
Hajduk Zoltán
Fotó: a szerző felvétele
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Az MH BPNYK első
félévben elhunyt tagjai
A Magyar Honvédség halottjai:

• Szetei Ferenc ny. ezredes,
elhunyt 2020. 01. 03-án, 85 évesen
• Tétényi Emil ny. vezérőrnagy,
elhunyt 2020. 01. 20-án, 92 évesen
• Kiss Sándor ny. mk. altábornagy,
elhunyt 2020. 01. 29-én, 93 évesen
• Molnár János ny. ezredes,
elhunyt 2020. 02. 27-én, 68 évesen
• Modok Ferenc ny. mérnök ezredes,
elhunyt 2020. 02. 28-án, 81 évesen
• Kállai Gyula Sándor ny. ezredes,
elhunyt 2020. 03. 04-én, 83 évesen
• Újfalusi Gyula ny. vezérőrnagy,
elhunyt 2020. 06. 03-án, 89 évesen

A katonai szolgálat halottjai
és az elhunyt családtagok:

• Menártovics József ny. alezredes,
elhunyt 2020. 01. 06-án, 83 évesen
• Gyenge Emil ny. törzszászlós,
elhunyt 2020. 01. 16-án, 76 évesen
• Szajdán György ny. főtörzszászlós,
elhunyt 2020. 01. 20-án, 80 évesen
• Paulin Pál ny. alezredes,
elhunyt 2020. 01. 24-én, 90 évesen
• Rózsahegyi Géza ny. alezredes,
elhunyt 2020. 01. 28-án, 78 évesen

• Galántai Ágoston ny. mk. alezredes,
elhunyt 2020. 02. 04-én, 90 évesen
• Dr. Szabó Gáborné honvédségi nyugdíjas, elhunyt 2020. 02. 05-én, 88 évesen
• Demeter István ny. ezredes,
elhunyt 2020. 02. 15-én, 67 évesen
• Mátrai Ferencné (Harnberger Terézia)
katonaözvegy, elhunyt 2020. 02. 17-én,
86 évesen
• Szente József ny. főtörzszászlós,
elhunyt 2020.02.15-én, 93 évesen
• Hoffmann József ny. alezredes,
elhunyt 2020. 02. 18-án, 84 évesen
• Vári Nagy Csaba ny. alezredes,
elhunyt 2020. 02. 23-án, 78 évesen
• Kovács József polgári személy,
elhunyt 2020. 03. 21-én, 82 évesen
• László Lászlóné családtag,
elhunyt 2020. 03. 23-án, 73 évesen
• Szántai István ny. őrnagy,
elhunyt 2020. 03. 26-án, 90 évesen
• Katona József ny. őrnagy,
elhunyt 2020. 04. 02-án, 82 évesen
• Magyar József ny. alezredes,
elhunyt 2020. 04. 05-én, 85 évesen
• Turi Imre ny. alezredes,
elhunyt 2020. 04. 09-én, 82 évesen

• Gábor Mihály ny. törzszászlós,
elhunyt 2020. 04. 29-én, 77 évesen
• Koltai István ny. ezredes,
elhunyt 2020. 05. 02-án, 79 évesen
• Leipniker Artúrné családtag,
elhunyt 2020. 05. 04-én, 87 évesen
• Varga Sándor ny. alezredes,
elhunyt 2020. 06. 04-én, 95 évesen
• Liberda Judit honvédségi nyugdíjas,
elhunyt 2020. 06. 07-én, 83 évesen
• Dr. Németh József ny. főhadnagy,
elhunyt 2020. 06. 08-án, 92 évesen
• Esztergomi Ferenc ny. ezredes,
elhunyt 2020. 06. 08-án, 90 évesen
• Rohály András ny. ezdredes,
elhunyt 2020. 06. 11-én, 77 évesen
• Dr. Bimbó József ny. ezredes,
elhunyt 2020. 06. 14-én, 90 évesen
• Szabó Lajos ny. alezredes,
elhunyt 2020. 06. 14-én, 79 évesen
• Estók Sándorné honvédségi nyugdíjas,
elhunyt 2020. 06. 15-én, 68 évesen
• Dr. Bálint György polgári személy,
elhunyt 2020. 06. 21-én, 100 évesen
Emléküket kegyelettel megőrizzük!

Búcsú Szetei Ferenctől

Szetei Ferenc nyugállományú ezredes
1935. december 7-én született Budapesten. Általános iskolai tanulmányai
befejezése után kereskedőtanuló lett
a XIII. kerületi Közért vállalatnál. 1955-
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ben vonult be sorkatonának a 3. Önál
ló Rádiófelderítő Ezred Budapest
alakulathoz. 1959 és 1961 között továbbszolgáló, majd 1961-től hivatásos
tiszthelyettesként, távírászként szolgált. 1959-ben leérettségizett. 1963.
június elsején tiszti vizsgát tett és előléptették hadnagyi rendfokozatba.
Tiszti szolgálatát a 3. Önálló Rádiófelderítő Ezred állományában kezdte meg, volt szakaszparancsnok, hadműveleti tiszt, majd 1968–1971 között
elvégezte a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia rádiófelderítő szakát.
Az akadémia elvégzése után az
MNVK 2. Csoportfőnökségre került a
Rádióelektronikai Felderítő Szolgálat

Híradó Osztályára, ahol a külföldi szolgálatra készülő állomány híradótechnikai, elméleti és gyakorlati felkészítését végezte. 1974. szeptember 5-től
1975. május 9-ig Vietnámban, a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottság magyar tagozatának kötelékében
szolgált mint híradófőnök és biztonsági felelős. A külföldi szolgálatból visszatérve korábbi feladatát látta el rádióelektronikai felderítő főtisztként, majd
1990. október 1-től főmunkatársként.
1991. január 1-jével, a szolgálat felső
korhatárának elérésével szolgálati nyug
állományba helyezték.
Minősítéseit végigkísérte széles
körű, kimagasló műveltsége, szakmai
I. évfolyam 1. szám
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felkészültsége, közvetlen emberi magatartása. Kiegyensúlyozott, higgadt
magatartásáért munkatársai tisztelték és szerették. Tevékenységét a
követelménytámasztás, a következetesség, a közvetlen emberi magatartás és segítőkészség jellemezte.
A szolgálat terén szerzett érdemeiért számos dicséretben és 17 kitüntetésben részesült, közülük hármat
a vietnámi szolgálat elismeréseként
kapott.
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Nyugállományba vonulása után is
aktív közösségi életet élt az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjában. Kezdetben a Felderítő-II tagozat
vezetőségében, majd 1998-tól a klub
titkáraként tevékenykedett, a tagság
legnagyobb megelégedésére. 2014től visszatért a Felderítő-II tagozathoz, ahol 2018 novemberéig ismét
titkárként tevékenykedett.
A Budapesti Nyugállományúak Klub
jában végzett tevékenysége elismeré

seként 2006. október 1-jén előléptették
ezredessé, 2015. október 1-jén pedig
kitüntették az Aranykor Kitüntető Cím
Arany fokozatával.
Az utóbbi időben megromlott egészségi állapota miatt már ritkábban vett
részt a klub rendezvényein, de rendszeresen érdeklődött volt szolgálati
helyének és a Budapesti Nyugállományúak Klubja helyzetéről. 2020. február 4-én bekövetkezett halála ezt a folyamatot szakította meg örökre.

Bálint György emlékére
Június 21-én vasárnap estéjén a televízió híradója szomorú hírt közölt:
„101 éves korában, családja körében
elhunyt Bálint György kertészmérnök,
a népszerű Bálint gazda, mindenki Gyuri bácsija…”; és a képernyő elsötétült. Megrendültem – gondolom,
mindenki, aki hallotta, könnyeivel
küszködve meredt maga elé, de különösen szomorúan érintette a hír klubunk Kertbarát Tagozatát. Nemcsak
azért, mert egy jeles kertészeti személyiség ment el közülünk, hanem különösen és elsősorban azért, mert ő a
mentorunk, tanítónk, Örökös Tiszteletbeli Tagunk és nem utolsósorban
jó barátunk volt.
Régen kezdődött az egész történet,
mintegy 50 éve. A Váci utcai néhai Tiszti
Ház szervezeti keretében akkor alakult
meg a Budapesten szolgálatot teljesítő, kertészkedő hivatásos állományú
személyekből és polgári alkalmazottakból egy Kertbarát Kör. Szakmai vezetőnek sikerült megnyerni a hazai
kertbarát mozgalom egyik kiemelkedő
apostolát, az akkor már országosan ismert Bálint Györgyöt. Gyuri bácsi a rá
jellemző lelkiismeretességgel, pedagógiai érzékkel, kommunikációs készséggel egy azóta is jól működő, eredményes szervezetet hozott létre. Az akkor
kialakított módszerek, hagyományok
és követelmények azóta is visszaköszönnek. A még élő, akkori kertbarát
tagok – Szabó Lajos ny. alezredes, dr.
Fehér Elekné o. főhadnagy, Zombori
Vilmosné kinevezett polgári alkalmazott – visszaemlékezése szerint a Gyu2020/1.

ri bácsi foglalkozásai a magas szintű
szakmaiság mellett elsősorban gyakorlatiasak voltak. Látogatta a kertbarátok telkeit, és ha kellett, részrehajlás
nélkül, de mindig a helyzethez illő humorral mondta el kritikáját. Empátiával kísérte a tagok egyéni életét, a foglalkozások után szívesen maradt még
hangulatos beszélgetésre, barátkozásra, és ha kellett valakin segíteni, mozgósította az ország egész területére kiterjedő kapcsolatait.
A kertbarátok mintegy hat évig élvezhették közvetlenül Gyuri bácsi varázslatos egyéniségét, ekkor azonban
egyéb szakmai és politikai teendők
más tájakra szólították el, de a szilárd
alap megmaradt, amelyre a következő vezetők biztosan építkezhettek.
Természetesen a kapcsolat nem szakadt meg vele. Rendszeresen megjelent egyes rendezvényeinken, terménybemutatóinkon, de nem úgy,
mint reprezentációs díszvendég, hanem barátként. Érdeklődött munkánkról, gondjainkról, tanácsokat
adott, ötleteket merített szakmai írásaihoz. Még most, 101 éves korában
is elvállalta az ez év szeptemberében tartandó, számos kertbarát kört
mozgósító ünnepélyes terménybemutató fővédnökségét.
Egyik, sajnos utolsó látogatásakor
ünnepeltük 100. születésnapját. Erről az Obsitos 2019. évi 5. számában
is beszámoltunk. A lényegét idézem:
„… Bálint György megköszönte a gratulációkat, az ajándékokat, majd a
múlt érdemei helyett a jövőről be-

szélt, mint akinek további 100 év áll
rendelkezésre. Felhívta a figyelmet
a környezetszennyezésre, az éghajlatváltozásra és az emberiség létét
megkérdőjelező veszélyekre. Ezekről
szüntelenül beszélni és cselekedni is
kell. Egyik legjobb, az egyén által is
gyakorolható cselekedet a természet
szeretete, a kertek művelése, a következő nemzedék nevelése és a példamutatás.”
Sajnos nem vált be a jóslat a további 100 évet illetően. Mindannyiunk legnagyobb bánatára. Szerintem
nem nyugszik békében. Műveli az égi
kerteket.
Kolossváry Miklós ny. alezredes,
Kertbarát Tagozat
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AJÁNLAT A ZRÍNYI KIADÓTÓL
Magyar katonák szíriában
Egy különleges misszió aleppóban 1974–1983

Szerző: Kolozsvári Sándor
165×235 mm
Kartonált, ragasztókötött,
közel 200 színes, korabeli képpel
ISBN 978 963 327 818 5
HM Zrínyi Nonprofit Kft. – Zrínyi Kiadó
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9.00–15.00
Telefon: 06 1 459 5373
E-mail: gyor.edina@hmzrinyi.hu,
bartha.cynthia@hmzrinyi.hu

A szíriai Aleppóban 1974 és 1983 között magyar tanácsadók irányításával jött létre a műszaki katonai felsőoktatás és alakult meg
a Hadmérnöki Akadémia. Ezt a teljesítményt egy maroknyi magyar csapat mutatta fel, amelynek tagjai a misszió közel tízéves
időtartama alatt a világ – sajnos már akkor is meglévő – egyik
fegyveres-terrorista gócpontjában dolgoztak. A kötet e jelentős és
különleges feladatra vállalkozó magyar honvédtisztek és polgári alkalmazottak misszióbeli munkáját mutatja be a résztvevők visszaemlékezései és a hazai tudományos élet nagyjainak írásai alapján.
A Magyar Honvédség e kiadvánnyal tiszteleg az egykori aleppói
magyar katonai misszió tagjainak szakmai teljesítménye és katonai,
emberi helytállása előtt, s e gesztussal az aleppói misszió krónikája végre bekerülhet a Magyar Honvédség „hivatalos” történetébe.
A kötet ezenfelül használható útmutatót, kapaszkodót ad a jelen
eseményeinek megértéséhez, hiszen szerzői, akik belülről látták ezt
a semmi máshoz nem fogható életteret s éppen ezáltal váltak az
arab világ igazi szakértőivé, a múltban megélt tapasztalataik szintézise alapján keresik a válaszokat a jelenre.
Az 1974 és 1983 között folytatott katonai misszió egyik parancsnoka, a kötet szerzője, dr. Kolozsvári Sándor ny. mk. ezredes
nemcsak visszaemlékezéseiből, hanem irattári forrásokból, levéltári dokumentumokból is merítve eleveníti fel azokat az éveket,
amikor különleges körülmények között, hazájától több ezer kilométer távolságra dolgozott egy szorgos, lelkes aleppói magyar
csapat. A szerző nem csupán azt vállalta fel, hogy a megtörtént
eseményekről megírja az emlékeit, összegyűjti a fellelhető adatokat, információkat, de bemutatta a szíriai Aleppó városának akkori
életét, a körülményeket, a szíriai sajátosságokat, hogy betekintést
nyerhessünk az arab világ mindennapjaiba, megérezzünk valamit
annak atmoszférájából, minél jobban megismerhessük annak különleges felfogását, világlátását.
Egy speciális környezetben, fegyvertelenül, de mégis katonai körülmények között dolgozó csoport munkájának megértése nagy
figyelmet kíván. A kötet szerzője többek között arra vállalkozott,
hogy mindezeket megkísérelje úgy bemutatni, átadva értékes ismereteit és személyes tapasztalatait, hogy az közérthető, ugyanakkor végig szakmai legyen.
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A ZRÍNYI KIADÓ AJÁNLATA

Magyar katonák Dél-Vietnámban
1973–1975

A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, Magyarország és a Magyar Honvédség 20. századi
történetének olyan időszakáról ad képet, amely
a világban szükségessé vált béketámogató tevékenységek keretében hazánkban is egy új folyamat
indulását jelentette. Az irattári dokumentumokat
és a misszióban részt vett katonák, illetve civilek
visszaemlékezéseit feldolgozó mű elvezeti az olvasót egy távoli országba, Dél-Vietnámba, ahol
egy hosszú, véres háború utolsó szakaszában magyar katonák és civilek közel két és fél éven át teljesítettek szolgálatot az 1973. január 27-én aláírt
Párizsi Egyezmény szerint – tűzszünet-ellenőrzési feladatra – létrehozott Nemzetközi Ellenőrző
és Felügyelő Bizottság magyar tagozatában. Átfogó képet nyújt a nemzetközi politikai helyzetről,
a misszió létrejöttének, működésének körülményeiről, és emberközelből mutatja be a benne részt
vett állomány életét, tevékenységét, a feladatot irányító hazai vezetéssel való kapcsolatát.

Szerzők: Kemény János–Nagy Tamás
Kiadás éve: 2020
Terjedelem: 388 oldal
ISBN 978 963 327 548 1
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