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Tisztújító küldött közgyűlés

Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja alapszabályának
II. fejezet, 2/c. pontja értelmében tisztségújító küldöttközgyű-
lést kell négyévenként összehívni. Tekintve, hogy jelenlegi
vezetésünket 2010. december 14-én választottuk, a klubtanács
2014. december 16-ára összehívta a tisztségújító küldöttköz-
gyűlést, melynek előkészítése közvetlenül az év elején kezde-
tét vette.

A klubtanács 2014. január 19-i ülésén megválasztotta a jelö-
lőbizottság elnökének Nagy Gyula nyugállományú ezredest
(felderítő I tagozat), valamint a jelölőbizottság elnökhelyettes-
ének Henzsely István nyugállományú ezredest (hátországi
tagozat) és felkérte a tagozatok elnökeit, hogy március 18-ig
jelöljenek egy-egy tagot a bizottságba. A tagozatok a felké-
résnek eleget tettek.

Szintén a klub alapszabálya írja elő, hogy a tisztújító kül-
döttgyűlésen társadalmi elnököt, elnököt, elnökhelyetteseket,
akik munkabizottságokat vezetnek (szociális- és kegyeleti,
közművelődési, kommunikációs), titkárt, ellenőrző bizottsági
elnököt, illetve ellenőrző bizottsági tagokat (2 fő) kell válasz-
tani.

A jelölőbizottság megkezdte felelős, lehetőleg a tagokat el-
érő munkáját. Kérjük, felelősségteljesen értékeljék az elmúlt
négy év munkáját, javaslataikat mindezek figyelembevételé-
vel az alkalmasság kritériumainak megfelelően tegyék meg.

A Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubja
1961. április 6-i alapításától eredményesen működik. Az 53
éves tevékenység alatt számos élethelyzethez kellett alkal-
mazkodnia. Az összefogás, az összetartozás érzése, a helyőr-
ségben lévő nyugdíjasok érdekképviselete és érdekvédelme,
az ebben közéleti szerepet vállalók önzetlen munkája tette és
biztosította a klub működőképességét.

Ezt a működőképességet továbbra is meg kell tartani. Ehhez
egyrészt a vezetés folytonosságát, másrészt új szereplők be-
vonását kell biztosítani. Ezt pedig felelős javaslatokkal – az
alapszabályban és a munkaköri leírásokban megfogalmazott
követelmények érvényesülésével – a javasolt személyek fel-
készültségét, hozzáértését értékelve lehet elérni.

Ezért várjuk a klub tagjainak javaslatait. Ezeket a javaslato-
kat a tagozatokból akkreditált jelölő bizottsági tagoknak, vagy
a jelölő bizottság elnökének kell eljuttatni.

A négy évvel ezelőtti tisztújító közgyűlésen a csaknem há-
romezer tagot képviselő 120 küldött meghallgatta, kiegészítet-
te és elfogadta a beszámolót, ügyrendi kérdésekben döntött,
majd megválasztotta a klub elnökét, három elnökhelyettesét és
titkárát, a klubtanács, illetve az ellenőrző bizottság tagjait és a
társadalmi elnököt.

Bár a tényleges értékeléssel várnunk kell decemberig, annyi
azonban most is elmondható, hogy a klubtanács eddig teljesí-
tette a ráháruló és vállalt kötelezettségeit. A szervezeti éle-
tünk, bajtársi közösségeink látható módon erősödtek és prog-
ramjaink is jól szolgálták a tagság érdeklődését. A klubtanács,
bizottságai és munkacsoportjai barátságos hangulatban, a

A klubtanács tagjai a 2010. decemberi küldött közgyűlés után.

demokratikus elvek betartásával tevékenykedtek. A vezető
testületek, és vezetők tevékenységét, megbízatását nem a
feladatszabás, hanem a közösség által megszabottak elvégzé-
se, nem mások elszámoltatásának kötelezettsége, hanem szol-
gálatteljesítésre történő mozgósítás, illetve türelem és megér-
tés jellemezte.

A ház, amelyben születésünket előmozdították, kezdetektől
fogva befogad, annak szerves részeként működünk, úgy is,
mint önálló jogi személyek. A ház vezetése kezdettől fogva
kinyilvánította, hogy működésünket továbbra is támogatja.
Megvizsgálta szélesebb körű részvételi lehetőségünket a ház
életében, elhelyezési körülményeinket viszont a hadrendi
változások keretein belül biztosította.

A tagozat és klub szintű vezetők többsége tapasztalt, viszont
az idő őket sem kíméli, ezért tartjuk szükségesnek a fiatalítást.
A tagság átlagéletkora tovább növekedett, nagyobb hangsúlyt
kell helyeznünk a személyekkel történő közvetlen kapcsolatok
elmélyítésére, mert csak így fogjuk tudni érdekeiket képvisel-
ni, csak így lesz biztosítható a bajtársi segítségnyújtás.

A klub tagozatvezetőségei aktív, szorgalmas, a közjavára
elismerten áldozatkész tevékenységet folytatnak. Azoknak,
akik elvállalják a társadalmi funkciókat, munkájukat nem
lehet kellő módon elismerni, társaik megbecsülése és az el-
végzett eredményes munka tudata nyújthat számukra elégté-
telt. Külön elismerés illeti azokat, akik hosszú idő óta a klub-
életben megkorosodva továbbra is vállalták és végzik a közös-
ség javára tevékenységüket.

Az alapszabály értelmében a közgyűlés kizárólagos hatáskö-
rébe tartozik a klub elnökének, elnökhelyetteseinek, titkárá-
nak, a klubtanács és az ellenőrző bizottság tagjainak megvá-
lasztása. A küldöttek ennek eleget téve december 16-án az
alapszabály III. fejezet 4/b pontja alapján, nyílt szavazással
választják meg négy évre e tisztségekhez kapcsolódó szemé-
lyeket.

A tagozatok elnökeit ezt megelőzően, a tagozat közgyűlése-
ken választják meg, így ezen ajánlás alapján, az alapszabály,
fenti pontja értelmében a klubtanács tagjaivá válnak.
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Az alapszabály III. fejezet 10/a és b
pontjai értelmében a közgyűlés választja
meg az ellenőrző bizottság elnökét és
tagjait, illetve az alapszabály III. fejezet
3/a pontja alapján kéri majd fel a klub
társadalmi elnökét.

Mi tudjuk és valljuk, hogy a katonai
pálya egy életre szól. Ezt gyakoroljuk
nyugdíjasként, ahol a találkozás öröme,
a nézetek hasonlósága, a közös elképze-
lések, a köznapi viselkedési formától
való eltérés formál bennünket igazi cso-
portképző erővé.

Nagy Gyula
nyugállományú ezredes,

jelölőbizottság elnök

Évforduló jegyében

Volt egyszer egy háború, amely nagyobb
volt minden korábbinál, ezért a kortársak
kitörését követően nem sokkal a Nagy
Háború elnevezést adták neki.

A hagyományoknak megfelelően az
idén is vetélkedtek tagozataink. Csak-
nem napra pontosan az első világháború
kitörésére 100 esztendővel ezelőtt okot
adó szarajevói merénylet napján adtak
számot felkészültségükről a kor törté-
nelmi, földrajzi, irodalmi és művészeti
ismereteiből. Mint köztudott ez a meg-
mérettetés folytatása volt a tavalyi „Ma-
gyarország részvétele a Nagy Háború-
ban” elnevezésű vetélkedőnek. Az „ösz-
szecsapást” megelőzően a felkészülő
csapatok tagjai részére öt a témához
szorosan kapcsolódó előadást tartottak.
A csapatoknak lehetőségük volt a Hon-
véd Kulturális Központ könyvtára által
előkészített anyagokat külön is tanulmá-
nyozni. A vetélkedő zsűrijét Jobbágy
Zoltán nyugállományú ezredes és az MH
vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőr-
ség Dandár Honvéd Kulturális Központ
képviselői, Máténé Aranykovács Andrea
igazgató helyettes, valamint Székely
Klára nyugállományú alezredes, könyv-
tárvezető alkották. A nyolc kérdéscso-
portból álló feladatokat mintegy 30 fő
„szurkoló” jelenlétében a résztvevő négy
főből álló csapatok valamivel több, mint
kettő óra alatt oldották meg. A vetélke-
dőt Nagy Gyula nyugállományú ezredes,
Galántai Ágoston nyugállományú alez-
redes segítségével vezényelte le.

A nem mindig könnyű kérdésekre
adott válaszok alapján a vetélkedő nyer-
tese a felderítő I. tagozat csapata lett
73.5 ponttal. Második helyen a hadiha-
jós tagozat csapata végzett 67.5 ponttal.
Végül a képzeletbeli dobogó harmadik
fokára a műszaki tagozat csapata léphe-
tett fel. Pontszámuk 66 volt. A nyertesek
elismerésként könyveket vehettek át.

Történelmi háttér
Az európai hatalmakat a török uralom

alól felszabadult Balkán újrafelosztása is
szembeállította. 1908-ban a Monarchia
annektálta Bosznia-Hercegovinát, ami a
nagyszerb álmokat dédelgető Szerbia
számára elfogadhatatlan volt. A két or-
szág éles ellentétbe került, de ennél jóval
fajsúlyosabb probléma volt Oroszország
és a Monarchia viszonya. 1897-től fogva
a két nagyhatalom kölcsönös egyetértés-
ben óvta a balkáni status quót, amelyről
szóló megegyezésüket most a Monarchia
az ellentételezés nélküli annexióval fel-
rúgta. Az orosz külpolitika a japán vere-
ségből ocsúdva még nem volt olyan ál-
lapotban, hogy emiatt érzett felháboro-
dását háborúval fejezze ki, főként, hogy
Franciaország és az Egyesült Királyság
nem voltak hajlandóak támogatni ebben
a kérdésben.

Boszniában számos titkos szerb társa-
ság alakult azzal a céllal, hogy merény-
letekkel destabilizálják a vitatott terüle-
teket. Ezeket titokban támogatta a szerb
kormány is. Noha Szerbia és Oroszor-
szág között semmilyen írásos szövetsé-
gesi szerződés nem volt, a szerbek meg-
alapozottan számítottak Oroszország ké-
sőbbi katonai segítségére. Oroszország
ugyanis Bosznia annexiója és Szerbia
legyőzése esetén kénytelen lett volna
tudomásul venni, hogy teljesen kiszorult
a Balkánról. Ez persze ugyanolyan túlre-
agált félelem volt, mint a központi ha-
talmak részéről a későbbi „most, vagy
soha”.

Közvetlen ok
1914. június 28-án Ferenc Ferdinánd

trónörökös egy boszniai hadgyakorlat
megtekintésére utazott Szarajevóba. A
hadgyakorlattal épp az volt a Monarchia
célja, hogy demonstrálja erejét a forron-
gó Balkánon. Délelőtt merényletet kísé-
reltek meg a trónörökös ellen, amit
ugyan ő maga sértetlenül túlélt, ám kísé-
retének egyik tagja – egy katonatiszt –
megsebesült. Nem sokkal később Ferenc
Ferdinánd útra kelt, hogy meglátogassa
a kórházban a katonatisztet, ám útköz-
ben Gavrilo Princip, a Fekete Kéz nevű
titkos szerb szervezet tagja pisztollyal
halálosan megsebesítette őt és feleségét.

Ezt követően Bécsben és Budapesten
egyaránt fellángoltak a szerbellenes in-
dulatok, Ferenc József pedig II. Vilmos
német császárhoz fordult, levelében
utalva arra, hogy Szerbiával az ellenté-
tek soha nem simulhatnak el. Helmuth
Johannes Ludwig von Moltke német ve-
zérkari főnök kifejtette: az erőviszonyok
most a legkedvezőbbek, 1914 után csak
romlani fognak, mert Oroszország vasúti
hálózatot épít ki, s ezzel mobilabbá teszi
hadseregét. A válasz tehát ez volt: most,
vagy soha!

Vastagh László

Békefenntartókra emlékeztek

Hazafiság iskolája, a Történelmi vitézi
rend találkozója és a Magyar békefenn-
tartók napja – csupán néhány kiemelés
azon rendezvények közül, amelyeket a
Honvédelmi hét elnevezésű rendezvény-
sorozat keretén belül rendeztek meg
májusban a Katonai Emlékpark Pákozd
területén.

A pákozdi Mészeg hegyen kialakított
Katonai Emlékpark az 1848-tól napjain-
kig tartó időszakot jeleníti meg, szemlé-
letes formában bemutatva többek között
1848-49 eseményeit – kiemelten a Pá-
kozd-Sukorói csatát –, a sorkatonai szol-
gálat 136 éves történetét, valamint az
első és a második világháborút.

A múltidézés mellett napjaink hadse-
regéről is szó esik, és a magyarok szere-
péről a nemzetközi békefenntartásban. A
kiállítási területek bemutatásához kap-
csolódó foglalkozásokat interaktív ele-
mek egészítik ki, melyek lehetőséget ad-
nak a versenyszerű megmérettetésekre,
fizikai aktivitásra, az élményszint foko-
zására. Az MH Összhaderőnemi Pa-
rancsnokság által szervezett ünnepi ren-
dezvényen különböző bemutatókat, kiál-
lításokat is megtekinthettek a résztve-
vők.

- A katona legfontosabb feladata, hogy
bárhol, bármikor a nemzet szolgálatában
álljon, és a lehető legjobb tudása szerint
teljesítse azt, amire esküt tett – mondta
dr. Benkő Tibor vezérezredes a béke-
fenntartók napja alkalmából rendezett
megemlékezésen május 27-én, a pákozdi
katonai emlékparkban.

A Honvéd Vezérkar főnök beszédében
elmondta: ma azokra a magyar katonák-
ra emlékezünk, akik más nemzetek sza-
badságának és békéjének érdekében vé-
gezték munkájukat. A vezérezredes em-
lékeztetett arra, hogy a békefenntartói te-
vékenység részben „magyar találmány”,
hiszen az első ilyen jellegű feladatot az
Osztrák-Magyar Monarchia hadereje lát-
ta el Kréta szigetén. Hozzátette: a vi-
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lág számos pontján, napjainkban is több
tízezren végeznek nem fegyveres és
fegyveres békefenntartói feladatokat, a-
melyek nagyon széles tevékenységi kört
ölelnek fel.

- Ma napjaink hőseiről emlékezünk,
elsősorban azokról, akik a legdrágábbat,
az életüket áldozták más népek békéjéért
és szabadságáért. Ők a legdrágábbat ál-
dozták – hozzátartozóik viszont a szá-
mukra legfontosabb embert veszítették
el. Ma a Magyar Honvédségben is olya-
nok szolgálnak, akik készek az életüket
áldozni mások „jólétéért” – fogalmazott
Benkő Tibor.

A rendezvényen részt vevők közül a
Honvédelmi Minisztérium, a nemzetközi
békefenntartó és társadalmi szervezetek
képviselői, valamint az egykori vietnami
Nemzetközi Megfigyelő Csoport magyar
tagozata – közülük sokan tagjai az MH
Budapesti Nyugállományúak Klubjának
– nevében Nagy Gyula nyugállományú
ezredes, klubunk elnökhelyettese, illetve
a Magyar-Vietnami Baráti Társaság el-
nöke, dr. Botz László nyugállományú al-
tábornagy helyeztek el koszorúkat és
virágokat a békefenntartók emlékművé-
nél.

Vastagh László

Hősök napjára

A magyar hősök napja tiszteletére a
klubtanács május 26-án ünnepélyes
megemlékezést szervezet a Fiumei úti
temető szóró parcellájában. Ez alka-
lommal a rendezvényen emlékeztünk a
műszaki tagozat alapító és örökös tiszte-
letbeli elnökére, Hersiczky Lajos vezér-
őrnagyra, a Magyar Néphadsereg egyko-
ri műszaki főnökére is. A megemléke-
zésre meghívtuk Hersiczky vezérőrnagy
leányait, Katalint és Ágnest, valamint
családjukat. A klubtanácsot és a műszaki
tagozatot számos nyugdíjasunk képvisel-
te Kovács Imre dandártábornok, klubel-
nök vezetésével.

A hősök napját, mint emlékünnepet,
korunkban elsősorban az I. és II. világ-
háborúban elesett hősi halott katonák
emlékének szenteljük. Klubunk nem
feledkezhet meg elődeink áldozatvál-

lalásáról, mert tagjai nyugállományúként
is katonának érzik és tartják magukat.
Korunkban ugyan divattá vált a sok év-
tizeddel előbbi események átértékelése
és a háborúkban elesett katonák halálát a
szerint minősítik, hogy milyen célok
érdekében, melyik hadszíntéren ki ellen
harcolva estek el, de ez nem törölheti ki
az utódok megbecsülését. Hiszen ők a
mi dédapáink, nagyapáink, apáink vol-
tak, akik a legnagyobb áldozatot hozták
a politika más eszközökkel történt foly-
tatásának játszmájában.

Ez alkalommal azonban nem csak a
világháború áldozataira emlékezünk. A
katonák a háború után is sok áldozatot
hoztak, de napjaink magyar katonái is a
világ különböző veszélyzónáiban teljesí-
tenek szolgálatot, ahol a végzet leselke-
dik rájuk és, ahogy az utóbbi évek bizo-
nyítják sajnos alkalmanként le is csap.

Békeidőszakban is előfordult a tűzsze-
részeknél, a repülőknél, de más fegyver-
nemeknél is, hogy a katona életét vesz-
tette. A veszélyes szolgálat az alapos ki-
képzés ellenére is szedte áldozatait nem
csak a sorkatonák, de a hivatásos állo-
mányúak köréből is. Ha hősökről beszé-
lünk nem szabad elfelejteni, hogy a
katonai szolgálat, különösen a hivatásos
és szerződéses szolgálat önmagában is
egyfajta hősies helytállást kívánt és kí-
ván. A korlátozott állampolgári jogok, a
szolgálati hely meg nem választhatósá-
gának kényszerítő körülménye, a csalá-
dot is érintő hátrányos helyzetek, a be-
osztottak, a haditechnika iránti felelős-
ségérzet bizony sok kollégánk egészsé-
gét kikezdték. Sokan nem is élték meg a
nyugdíjkorhatárt az itt, és így szerzett
betegségük következményeként. De el-
ismerés illeti, azokat is, akik a szolgála-
tot lelkiismeretesen, következetesen,
példamutatóan, a hadsereg egésze, vagy
egy fegyvernem érdekében elismerésre
méltó módon teljesítették.

Ilyen személynek ismertük a műszaki
szakterület egykori vezetőjét, Hersiczky
Lajos vezérőrnagyot, aki 14 éven át a
nyugállományúak klubja műszaki tago-
zatának elnöke, majd haláláig, 2002.
április 13-ig a tagozat örökös, tisztelet-
beli elnöke volt. És ez a tiszteletbeli cím
a klub és a tagozat őszinte megbecsülé-
sét jelképezte, hiszen nyugállományú-
ként is aktív, kezdeményező, tekintély-
nek örvendő bajtárs volt, aki a klubban
végzett munkájáért is elismerést ka-pott.
Aktív korában a vele dolgozó beosztot-
tai, akik közvetlen munkatársként ismer-
ték, nagyon tisztelték emberségéért,
következetességéért. Nem csak utasítani,
kérni is tudott. Elismert szakmai tekin-

téllyel rendelkezett és a felkészültséget
minden szinten megkövetelte. Nem
derogált neki elnézést kérni, ha úgy
ítélte meg, hogy intézkedése méltányta-
lanságot okozott. A műszaki csapatok
tiszti állományának nagy részét szemé-
lyesen ismerte.

Ugyanakkor munkatársai tudtak hibái-
ról, de mint emberre és nem a magasan
fölöttük álló elöljáróra gondolnak ma is.
Keménysége, következetessége talán ne-
veltetéséből, fiatalkori tapasztalataiból
adódott, hiszen 1920-ban Kisbéren szü-
letett fiú polgári iskolát végzett, vasön-
tőként dolgozott, építőipari technikum-
ban tanult tovább. 1941-től 1944-ig gép-
kocsizó honvéd. 1948-tól már a hadse-
regben szolgál, különböző szintű tanfo-
lyamokon és a Szovjetunió akadémiáin
bővíti műszaki katonai ismereteit.

Mint hidász hadmérnök előbb a Köz-
lekedési és Postaügyi Minisztérium fő-
osztály vezetője, majd az akkori műszaki
parancsnokság parancsnoka, később a
Magyar Néphadsereg Műszaki főnöke
lett.

Mint a műszakiak legfelső vezetője ti-
zenegy évig meghatározó szerepe volt az
akkor lefolytatott nagyarányú szervezeti,
technikai fejlesztésben, amelynek szel-
lemisége napjainkig átöröklődött. A mű-
szaki találékonyság, gyakorlati érzék,
önállóság eredményei még a közelmúlt-
ban is jól érzékelhetők voltak. Katonáink
a missziós feladataikat a koalíciós part-
nerek megelégedésére teljesítették akár
Okucsányiban, akár Mosztárban, Cipru-
son, vagy Afganisztánban. Valamikor a
nevéhez kötötték jelentős nemzetközi
gyakorlatok műszaki sikereit, az uszály-
híd építését, az árvízvédelem műszaki
teljesítményeit, amiért több magas kitün-
tetésben is részesült.

Ugyanakkor nemegyszer összeütkö-
zésbe került a honvédelmi felső vezetés-
sel. A fiatalabb korosztálynak ma már
talán megmosolyogtató, de jól tudjuk,
hogy milyen komolyan kellett venni a
minősítésben megfogalmazott negatí-
vumokat, amelyek szerint például leki-
csinylően nyilatkozik a pártmunkások-
ról. Beosztottaival elvtelen barátságokat
köt. A politikai munkára nem fordít
kellő figyelmet. Nem gyümölcsözteti
eléggé a munkásmozgalmi tapasztalatait.
Felelőtlen kijelentéseket tesz a hadsereg
vezetésére. A műszaki főnökség maxi-
mális feltöltésére törekszik, és jó néhány
olyan hiba, mint eltűrte beosztottainak,
hogy megünnepeljék műszaki főnökké
kinevezésének 10. évfordulóját stb.

Talán felesleges hangsúlyozni, hogy
ma már majd mindenki, aki ismerte, a



BUDAPESTI OBSITOS 4 KLUBÉLET – TAGOZATOK ÉLETÉBŐL

pipájával is tekintélyt parancsoló, szigo-
rúsága ellenére barátságos, nagy tapasz-
talatokkal bíró volt műszaki főnökre
emlékezik.

Úgy gondoltuk, nem méltánytalan, ha
A hősök napja alkalmából Hersiczky
Lajos vezérőrnagy személyén keresztül a
békeidők hőseire emlékezünk, akik éle-
tüket a hivatásnak szentelték, példát mu-
tatva ezzel a késői utódoknak is.

A szóró parcella márványtábláin még
sok önfeláldozóan szolgálatot teljesítő
katonatársunk neve olvasható. Reméljük
a nem túl távoli jövőben Hersiczky Lajos
vezérőrnagy nevét is olvashatjuk az
egyik márványtáblán.

Gáspár József
nyugállományú polgári-védelmi ezredes,

a műszaki tagozat elnöke

Ismerd meg Hatvant

Tudtad, hogy Hatvan neve miből szár-
mazik? Mi is hittünk, a modern kori
népszerű meghatározásban, mely szerint
onnan kapta a nevét, hogy 60 kilométer-
re van Budapesttől. Sajnos ez túl egysze-
rű lenne és több tény is igazolja, hogy
nem így van. Ismereteink szerint Hat-
vanról szóló legrégebbi írásos feljegyzé-
sek több mint 500 évre tekintenek visz-
sza. A méter mértékegység a Francia
Forradalomhoz 1795-höz köthető. Ma-
gyarországon,1874-es törvénnyel 1876-
ban teszik hivatalos mértékegységgé a
métert. Tehát a neve innen nem szár-
maztatható. A kutatók több változatot is
valószínűsítenek, de nincs egységes ál-
láspont. Így marad a legnépszerűbb, de a
legkevésbé hiteles magyarázat. Ezek a
kérdések vetődtek fel először, amikor a
közművelődési bizottság szervezésében
és Pintye János nyugállományú ezredes
vezetésével, vonattal kirándulást tettünk
Hatvanba.

Megérkezvén a város szép – a múlt és
a jelen hangulatát árasztó – Fő terére,
Pintye János történelmi áttekintést adott
a település történetéről, nevezetességei-
ről és programunkról.

Rövid sétát követően Hatvan neveze-
tessége a Grassalkovich kastély a cél és
benne a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum
megtekintése. A körülbelül 250 éves
műemlék jellegű, felújított kastélyépület
egy olyan Közép-Európában egyedülálló
létesítmény helyszíne, modern eszkö-
zökkel felszerelt múzeum és oktatási
központ, amely egyben tartalmas kikap-
csolódást biztosító élményközpont is.

A kastélyépület három szintje termé-
szettudományi-, vadászati-, halászati és
horgászati témájú kiállításoknak ad ott-

hont, ahol interaktív módon mutatja be a
hazai vadászat, halászat történetét. Az
eredeti múzeumi tárgyak mellett másola-
tok, rekonstrukciók, preparátumok va-
lamint játékok is találhatók.

A megújult kastélypark, illetve a benne
elhelyezkedő átalakított kiszolgáló épü-
letek látványosan egészítik ki a kastély
épületét.

Akik felfedezték Hatvant, zömmel a
nőtagozat tagjai, és arányokat javító más
tagozat férfi tagjai is.

A múzeumlátogatás után finom ebéd-
del pótoltuk a lesétált kalóriákat, majd
az azt követő séta is emlékezetes marad
a megszépült, rendezett Kossuth téren,
ahol a múlt és a jelen ízléses összhangja
és a kellemes környezet igazi turistacsa-
logató, maradandó élményeket nyújt
nevezetességei megtekintésével. Kelle-
mes fáradtsággal kísért utunk élmények-
kel gazdagodva ért véget Budapesten.

A közművelődési munkabizottságnak
továbbra is az a célja, hogy hazánk ne-
vezetességeit – figyelembe véve szerény
lehetőségeinket és kihasználva a kedve-
ző utazási feltételeket – minél szélesebb
körben ismerjük meg, ennek kiemelkedő
képviselője, tevőleges szervezője a mun-
kabizottság vezetője Pintye János, aki
fáradtságot nem ismerve vezeti a köz-
művelődési munkabizottság munkáját és
a kapcsolódó programokat.

Török Tibor
nyugállományú alezredes,

harminckettesek baráti köre

Jubileumi megemlékezések

Az Országos Légvédelmi Parancsnokság
megalakulásának 65. évfordulója alkal-
mából a Tiszta Égbolt Érdekvédelmi
Egyesület és az MH Budapesti Nyugál-
lományúak Klubja repülő és légvédelmi
tagozata június 17-én – katonai tisztelet-
adással – emléktáblát avatott az egykori
OLP Schweidel utcai objektumának be-
járatánál.

A Himnusz elhangzása után Pilusin
István nyugállományú ezredes, a Tiszta
Égbolt Érdekvédelmi Egyesület titkára
köszöntötte a megjelent vendégeket és
az ünnepség résztvevőit, akik között

számosan voltak, akik egykor évtize-
deken át szolgáltak, dolgoztak ebben az
épületben. Ezt követően Csomós Lajos
nyugállományú vezérőrnagy, a Tiszta
Égbolt Érdekvédelmi Egyesület elnöke
felidézte az OLP megalakulásának hat és
fél évtizedes történetének jelentősebb
állomásait, a honi légvédelem szervezeti
és technikai eszközeinek fejlődését, ami
1949. június 15-én, a baráti és az ellen-
séges gépek felderítése és követése cél-
jából létrehozott légi figyelő és jelző-
rendszerrel kezdődött. (Ez egyben az
MH 54. Veszprém Radarezred csapatün-
nepének a napja is.)

Az ünnepi beszédet követően Kovács
József altábornagy, a HM Katonai Nem-
zetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) fő-
igazgatója, (aki engedélyezte és támo-
gatta, hogy az általuk használt objektum-
ra felkerülhessen az emléktábla) és Cso-
mós Lajos az emléktábla létrehozását
kezdeményező érdekvédelmi egyesület
elnöke leleplezték az emléktáblát.

A gránitból készült emléktáblánál Ko-
vács József altábornagy a KNBSZ; Ke-
rékgyártó Gábor kabinetvezető-helyettes
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda
polgármesterének képviseletében (az ön-
kormányzat jelentős mértékben hozzájá-
rult az emléktábla megvalósításához);
Csomós Lajos egyesületi elnök; Jakab
János nyugállományú ezredes a repülő
és légvédelmi tagozat elnöke; Kovács
László és Kristóf Zoltán alezredesek az
MH Összhaderőnemi Parancsnokság lé-
gierő haderőnem vezetése és csapatai
képviseletében helyezték el a tisztelet és
a megemlékezés koszorúit.

Az ünnepi eseményen jelen volt Piros
Ottó ezredes, az MH vitéz Szurmay Sán-
dor Budapest Helyőrség Dandár meg-
bízott parancsnoka, a HM, a HVK, az
ÖHP képviselői, a Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem Hadtudományi és Honvéd-
tisztképző Karának, valamint a csapatok
és honvédségi nyugdíjas egyesületek
képviselői.

Másnap, június 18-án a Honvéd Kultu-
rális Központ színháztermében, a Tiszta
Égbolt Érdekvédelmi Egyesület elnök-
sége és az MH Budapesti Nyugállomá-
nyúak Klubja repülő és légvédelmi tago-
zat vezetősége szervezésében emlékez-
tek meg az OLP és a rádiótechnikai csa-
patok megalakulásának 65., valamint a
légvédelmi rakéta fegyvernem létrejöt-
tének 55. évfordulójáról.

Az ünnepség csaknem négyszáz részt-
vevőjét Bali József nyugállományú ve-
zérőrnagy, a Tiszta Égbolt Érdekvédelmi
Egyesület tiszteletbeli elnöke köszöntöt-
te, majd Varga János vezérőrnagy, a
Honvéd Vezérkar főnök képviseletében
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mondott ünnepi köszöntőt. Ezt követően
Szűcs Pál mérnök ezredes az MH ÖHP
légierő haderőnem főnök-helyettese ve-
títettképes ünnepi megemlékezésében
méltatta a három katonai szervezet tör-
ténetét, szerepét Magyarország légteré-
nek megóvásában.

A rendezvény fővédnöke dr. Benkő
Tibor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar
főnöke volt. Az ünnepi eseményen meg-
jelent Hiszékeny Dezső, a TÉÉE számára
működési helyiséget biztosító XIII. ke-
rületi önkormányzat volt alpolgármeste-
re, országgyűlési képviselő; Varga Já-
nos vezérőrnagy, HVK törzsigazgató;
Dezső Sándor dandártábornok, KNBSZ
főigazgató-helyettes; Piros Ottó ezredes,
a helyőrség dandár megbízott parancs-
noka; Vanyur Tibor mérnök ezredes, az
MH Hadkiegészítő és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság parancsnoka;
Szűcs Pál mérnök ezredes, az MH ÖHP
légierő haderőnem főnökének helyette-
se; Visi Tibor ezredes, a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem dékáni hivatal veze-
tője; Kelemen József nyugállományú
altábornagy, a BEOSZ elnöke; Péter
László nyugállományú ezredes, a
HOKOSZ elnöke; Szetei Ferenc nyugál-
lományú ezredes, az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubjának titkára. A
meghívottak soraiban foglaltak helyet
Farkas Bertalan dandártábornok kutató
űrhajós, valamint a légierő haderőnem
alakulatainak parancsnokai, illetve kép-
viselői is.

Az ünnepi megemlékezést követően
számos nyugállományú katonát és volt
honvédségi alkalmazottat részesítettek
elismerésben a Honvédelmi Minisztéri-
um és a Magyar Honvédség megkülön-
böztetett vezetői, a repülő, rádiótechni-
kai és légvédelmi alakulatok parancsno-
kai.

Hende Csaba honvédelmi miniszter a
honvédelem ügye érdekében az aktív
állományban végzett kiemelkedő tevé-
kenységét elismerve és azt megköszön-
ve, az Országos Légvédelmi Parancs-
nokság és a rádiótechnikai csapatok
megalakulásának 65., valamint a légvé-
delmi rakéta fegyvernem létrejöttének
55. évfordulója alkalmából a Honvéde-
lemért kitüntető cím I. fokozatát adomá-
nyozta Tétényi Emil nyugállományú ve-

zérőrnagynak, az Aranykor kitüntető
cím arany fokozatát Bali József nyugál-
lományú vezérőrnagynak, ezüst fokoza-
tát Kapcsándi István nyugállományú
ezredesnek.

Benkő Tibor vezérezredes, a honvéde-
lem ügye érdekében végzett kiemelkedő
tevékenysége elismeréséül, figyelembe
véve a társadalmi szervezet előterjeszté-
sét emlékplakettet adományozott Né-
meth Károlyné nyugállományú főtörzs-
zászlósnak.

Az ünnepi programot a Honvéd Együt-
tes Táncház pergő ritmusú produkciója
zárta, mely után a Stefánia Palota terme-
iben megtartott fogadáson mintegy há-
romszáznegyvenen folytatták az egykori
emlékek felidézését.

Büki Péter
nyugállományú alezredes,
repülő-légvédelmi tagozat

Emlékműsor Gödöllőn

Az első világháború Gödöllőn komoly
áldozatokat követelt. A település akkori
10262 lakosa közül 1867 fő kapott kato-
nai behívót, ami a felnőtt férfi lakosság
49%-a volt. Közülük 247-en estek el a
fronton és 300-an járták meg a hadifog-
ságot.

Klubunk a Gödöllői Nyugdíjas Aka-
démia programsorozataként a közel-
múltban emlékezett meg az első világ-
háború kitörésének 100. évfordulójáról.
Az eseményen megjelent Forgács Judit
százados, helyőrségparancsnok és Vass
Károlyné, a Gödöllői nyugdíjas klub
elnöke.

A megemlékezés a honvéd klub szer-
vezésében a Gödöllői Művészetek Háza
kiállító termében kezdődött, ahol Gálné
dr. Merva Mária múzeumigazgató, meg-
nyitotta a Duflex Fotográfia Stúdió fotó-
kiállítását.

A kiállított fotókon az első világhábo-
rús események és a műemlék épületek
láthatók, melyeket Danis János és a
stúdió tagjai, közöttük Tóth Péter nyug-
állományú alezredes, klubtagunk készí-
tettek.

Ezt követően a Gödöllői Táncegyüttes
előadásában Széphalmi Tóth Judit mű-
vészeti vezető irányításával korabeli ka-
tonai táncjelenetet láthattunk. A program
az előadóteremben folytatódott, ahol
elnökünk Szurdok György nyugállomá-
nyú alezredes mondott köszöntő beszé-
det. Őt Dorka József követte, kinek elő-
adásában meghallgattuk Gyóni Géza:
„Csak egy éjszakára” című versét, majd
Kozári János elénekelte „Galíciában”
című dalt. Zongorán kísérte Soós Gabri-
ella zeneiskolai tanár. Megható előadá-

suk könnyeket csalt a jelenlevők szemé-
be.

A megemlékezés kiemelkedő esemé-
nye volt Domokos József nyugállomá-
nyú ezredes előadása az első világhábo-
rú kitörésének körülményeiről, főbb
hadszíntereiről a magyar katonák helyt-
állásának és szenvedéseinek szemszögé-
ből.

A próza után az „Egy csendes kis le-
génylakás” című háborús dal következett
gitár kísérettel, Németh Rábai Ferenc
előadásában. Műsorunk megható szín-
foltja volt az a rövid elbeszélés, melyben
klubtársunk, Hajnal Irén tanárnő fi-
gyelmet érdemlő érdekes családi emlé-
keit osztotta meg velünk. Ezek az emlé-
kek a háború távoli fogolytáboraiból
(Szibériából) hazatért hozzátartozói sor-
sát idézték. Befejezésül pedig Rózsafi
János történész filmvetítéssel egybekö-
tött előadásából ismerhettük meg napja-
ink doberdói fensikját.

Gödöllőn a „Zászlóvivő katona” szob-
ra őrzi a háborúban elesett helyi hősök
emlékét. A szobor Siklódy Lőrinc alko-
tása, melyet 1930. szeptember 7-én a-
vattak fel.

Az emlékmű talpazatának mind a négy
oldalán összesen 201 hősi halált halt
katona neve olvasható. „Mi nem felej-
tünk, nem felejthetünk! Csak az hal meg,
akit elfelejtenek, a hősök nem halnak
meg, ők örökké élnek!” Ol-vasható az
emlékművön. Talán éppen ezért is, ha-
lottak napján a város lakossága koszorú-
val és virágokkal hajt fejet az elesettek
emléke előtt.

Mátrai Ferencné
gödöllői klub

Láttuk, tetszett, ajánljuk
(összeállítás)

A hátországi tagozat tervezett esztergo-
mi kirándulásán május 22-én huszonné-
gyen vettünk részt. A Volánbusz Árpád-
hídi végállomásáról két egymást követő
járatával érkeztünk a Dunakanyar legfel-
sőbb városába. A reggeli frissítő kávé el-
fogyasztása után, már helyi járattal men-
tünk fel az ország legnagyobb katolikus
szakrális épületéhez a bazilikához. Esz-
tergom legnevezetesebb épülete egyben
a város jelképe, a Várhegyen a Szent Ist-
ván téren található. Az épület a XIX.
században épült, klasszicista stílusban,
és jelenleg az ország legmagasabb épü-
lete. A sok látnivaló közötti eligazodás-
ban tárlatvezető segített, akivel a bazili-
ka altemplomában kezdtük meg sétán-
kat.

Az altemplom előcsarnokában álló ha-
talmas, antik öltözetű, antik hajviseletű
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géniusz szobor, az Örök Élet és az Utol-
só ítélet allegóriája. A két, közel három
méter magas, fehér kőből készült magas
talapzaton álló szobor – új források
szerint 1826-ban készült – mellett elha-
ladva érkeztünk a rotundába, a kör alakú
temetkezési helyre. Tárlatvezetőnk be-
mutatta az érsekek, bíborosok, egyházi
méltóságok nyughelyét külön figyelmet
szentelt a sírfeliraton látható címerek,
mely motívuma jelzi az elhunyt egyházi
személyek rangját. Részletesen beszélt
Mindszenty József hercegprímás és Lé-
kai László bíboros, prímás, esztergomi
érsek sírjáról.

A Habsburgok temetkezési helyének
bemutatását követően a főoltár elé men-
tünk, ahol megcsodálhattuk a Szent
Adalbert ereklyét, Szent István jobb kéz-
fejét tartó eredeti ereklyét és a Bakócz-
kápolnát, melyet Bakócz Tamás érsek a
XVI. század elején saját sírhelyének é-
píttetett az esztergomi Várhegyen álló
középkori Szent Adalbert székesegyház
mellékkápolnájaként. A kápolnabelső
anyaga egységesen süttői „vörös már-
vány” (tömör mészkő), csak az oltár ké-
szült carrarai, vagy luccai fehérmár-
ványból. Ez volt a Jagelló-kor egyik leg-
jelentősebb reneszánsz alkotása, egyben
az egyetlen épségben fennmaradt ma-
gyar reneszánsz épület. A főoltár asztal
homloklapján lévő dekoráció színezüst
lapját világszerte csodálják a 24 kilo-
gramm súlya miatt. Innen utunk az or-
szág leggazdagabb egyházi kincstárába
vezetett.

Az Esztergomi Főszékesegyház főpap-
jai nemcsak az egyházmegyéjüket irá-
nyították, de Magyarország prímásai, a
királyi ház lelkipásztorai is voltak. Szent
István király akaratából Esztergom érse-
kének ellenőrzési joga volt a többi püs-
pökség felett. Mindez tükröződött a szé-
kesegyház felszerelésének minőségében
is. A székesegyházakban, vagyis a püs-
pök templomában, kiemelkedőbb búcsú-
járóhelyeken, a főpapi istentisztelethez a
főpap hierarchiában betöltött szerepét
jelző, kiegészítő ötvöstárgyak, liturgikus
textíliák járulnak. A magyar királyság-
ban, a középkortól érvényes koronázási
rend egyik feltétele volt, hogy az eszter-
gomi érsek személyesen közreműködjön
a koronázás szertartásában. Az uralkodói
beiktatásoknál, az elmúlt ezer év alatt
használt felszerelések, eszközök össze-
foglaló neve: klenódium. Ezek a liturgi-
kus tárgyak is különleges darabjai a
gyűjteménynek.

A kincstárat mindig az esztergomi
káptalan őrizte, s e testület gondosságá-
nak köszönhető, hogy a vérzivataros év-
századok közt mégis sikerült a sok nem-

zeti és egyházi kegyeletet érdemlő tár-
gyat megmenteni.

Látogatásunk végén elnökünk, Hen-
zsely István nyugállományú alezredes
foglalta össze csodálatunkat és nagyra-
becsülésünket a kiállítás vendégkönyvé-
be.

Városnézés következett a helyi „kis-
vasúttal” a városi Dottóval, amivel áthaj-
tottunk, szomszédoltunk a szlovákiai
Párkányba. Az ebédet is itt, az El Cami-
no étteremben fogyasztottuk el. A nap
további részét ki-ki alapon töltöttök el.
Ki sétált, ki fagylaltozott, ki sörözött, ki
pedig fizetett. De haza Budapestre már
újra együtt a Volánbusz járatával érkez-
tünk.

Molnárné Zsókának igen alaposan elő-
készített, tartalmas, jó hangulatú napot
köszönhetünk.

Hegyek mélyén

A tagozat áprilisi és májusi programja –
ahogy mondani szokás – részben eltért a
tervezettől. Tudományos magyarázat hi-
ányában az élet egyszerűen felülírta ko-
rábbi elképzelésünket, így a tagság kö-
zös akaratából áprilisban körülnéztünk a
budai Sziklakórházban, májusban pedig
a Gellért hegy alatti víztárolóban.

A Széll Kálmán téren találkozott 18
fős csoportunk, ahonnan Kenyeres Jó-
zsef szervező, klubtársunk vezetésével
mentünk a múzeum Logodi utca főbejá-
ratához. A belépőjegyek megvásárlását
követően kísérőnk Urbán Judit közel 15
perces videofilm segítségével mutatta be
a várhegy alatti üreg és barlangrendszer
kialakulásának történetét, majd a két
világháborút közvetlenül megelőző, a
rendszer biztonsági és védő funkcióit
ellátó belső lezárások, burkolati falazá-
sok munkálatait megörökítő filmfelvéte-
lek következtek. A korabeli dokumen-
tumokból tudtuk meg, hogy a Sziklakór-
házat először az 1925-1938 közötti é-
vekben alakították ki a Szent János Kór-
ház sebészeti, sürgősségi részlegeként.
Sétánk során azonban képzeletünket is
felülmúló több mindenre derült fény,
ugyanis a Budai Vár alatti Sziklakórház
termeiben megdöbbentő hitelességgel
keltik életre a II. világháború, az 1956-
os forradalom és a hidegháború történé-
seit.

A működőképes gépészettel és korabe-
li berendezési tárgyakkal, viaszfigurák-
kal felszerelt létesítmény zegzugos ter-
meiben valódi izgalmakat élhettünk át,
mint látogatók, miközben felfedeztük a
háborús állapotokat és a hidegháború
eszközeit eredeti környezetükben. Az
állandó tárlaton a több mint 2300 négy-

zetméteres kiállítás egy kalandos időuta-
zás a Várhegy mélyébe, valamint a múlt
történéseibe. Felkészült tárlatvezetőnk
kalauzolásával nem csupán a második
világháborús és az 1956-os kórházat te-
kinthettük meg, de bepillantást nyertünk
egy légoltalmi riasztóközpont minden-
napjaiba, megtekinthettük a Sziklakór-
ház történetét bemutató műszaki kiállí-
tást, a Friedrich Born emlékkiállítást va-
lamint a Sziklakórház hidegháborús a-
tombunkerét is, tehát egy belépőjegyért
öt kiállítást láthattunk.

A Sziklakórház új, páratlan kiállítása:
Embermentők a hadszíntéren! A legfor-
róbb helyzetből is kihozzák bajtársaikat
a különleges műveleti erők. Ez a kiállí-
tás a SAS, Spetsnaz, Navy Seals és a
magyar Bercsényi különleges zászlóalj
megtörtént eseteit dolgozza fel.

A hálás utókor nevében látogatásunk
végén a vendégkönyvben örökítettük
meg elismerésünket a kiállítás létreho-
zóinak.

A következő hónapban május 8-án is-
mét a föld alá merültünk, konkrétabban
a Fővárosi Vízművek Gellért-hegyi Víz-
tárolójának megtekintésére vállalkoz-
tunk. Találkozási pontunkról a Szent
Gellért díszkúttól könnyű sétával jutot-
tunk el a Minerva utcai első víztárolók-
hoz. A belépés díjtalan, s mivel csoport-
létszámunk jóval meghaladta a húsz főt,
ezért a regisztrációt követően tárlatve-
zetőt kaptunk a fiatal Szűcs Levente sze-
mélyében, aki bemutatta a Gellérthegyi
víztároló építését, működését és minden
egyéb kérdésre is választ kaptunk.

A víztárolót 1974 — 1980 között épí-
tették. A létesítmény két medencéje két
zongorára hasonlít, amelyeket egymással
szembe állítottak. Az ilyen ún. piano a-
lakú víztárolók azért ideálisak, mert ben-
nük a víz sohasem stagnál (örvények
nem alakulhatnak ki), hanem állandó
áramlásban van. Az összfelület 2x5000
m2, a falak 35 cm vastagságúak. A me-
dencék födémszerkezetét 2x106 db pillér
tartja.

Ahhoz, hogy a magas költséggel ki-
termelt és megtisztított víz a tárolás so-
rán ne romoljon, a víznek a vízoszlop
teljes magasságában csaknem azonos
sebességgel kell a medencén átáramla-
nia. Vagyis a medencét úgy kell kialakí-
tani, hogy a tárolóba érkező friss víz a
benne lévőt dugattyúszerűen maga előtt
tolja, s vele ne keveredjen. A medencék
holttereiben és állandósult örvényeiben
(pangó vizeiben) ugyanis a víz minősé-
gét rontó mikroorganizmusok elszapo-
rodnak. Ugyancsak a vízminőség meg-
óvása végett fontos a medencék megfe-
lelő szellőztetése is. Csak a víztér feletti
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levegő állandó cseréjével akadályozható
meg, hogy a födémen a pára lecsapód-
jon, s ezzel megtelepedési alkalmat ad-
jon a mikroorganizmusoknak. Emellett a
folyamatos légcserével – pótolva a víz
oxigénveszteségét – minőségromlás nél-
kül meghosszabbítható a víz tárolásának
az ideje is.

A látogatás végén sáncot törtünk, u-
gyanis a Sánc utcai panoráma kilátónál
felállított két szoborcsoportot is megnéz-
tük, időt áldozva a művészetek oltárán.
Mindvégig vendégként velünk tartó Kis-
györgy Sándorné Anna, tartott kisebbfaj-
ta tárlatvezetést és látott el bennünket a
szobrokat érintő hasznos információk-
kal.

Búcsúzáskor többünkben felvetődött,
hogy tagozattársaink számára is hasznos
lehet a főváros nevezetességein túl a vá-
ros üzemeltetésének, ezt vállaló intéz-
ményeinek megismerése is.

Váradi György
hátországi tagozat

Kislány a híradókocsi ajtajában

Egy színes fotó kinagyitott részletét né-
zegettem. Egy sötétzöld bodegás katonai
autó nyitott hátsó ajtaja látszik rajta. Ez
egy R142M-os rádiós kocsi. Az egy mé-
teres plató magaságról, a lapos tetőről
könnyen felismerhető. Az ajtóban egy öt
év körüli kislány fehér, rózsaszínmintás
ruhácskában készülődik a létrán lee-
reszkedni. Balra egy fiatal katona nyújtja
segítő kezét a gyermek felé. Bizar a kép,
különösen a helyszín. Eddig csak Koós
János énekelt egy táncdalfesztiválon egy
képről, melyen egy „kislány a zongorá-
nál” áll. Jó, jó, de az életnek mégis csak
természetesebb rendje a zongora, mind
egy katonai teherautó platója. (Könny-
fakasztó nóta volt, hiszen többünknek is
volt egy-egy kislány az életében, aki
aztán más „kócos fejű srácát vezeti” az
úton, és akit„ jobb lett volna nem látni.”

De mit keres egy kislány az R142M
ajtajában? Biztos, hogy neki találták ki
ezt a helyet? Habár, az utóbbi időben
minden előfordulhat.

Hála a kiegyenlített erőviszonyoknak
Európában csaknem hetven éve béke
van. A katonák visszavonultak a lak-
tanyákba. Nem kell „vitézkedniük”, mint
anno: nap mint nap. El is törölte a par-
lament a sorkatonaságot. Drasztikusan
lecsökkentette a honvédség költség-
vetését, majd létszámát. Lett helyettük
például „A dal 2014”, kiléptünk Európa
színpadára, ahol aztán kihozták, a „ki-
nemond lényt” győztesnek. A szavazók
azonban nem ismerik Zrinyi Miklóst!
Mert ugye „Emberségről példát, vitéz-

ségről formát mindenkinek ők, a katonák
adtanak.” Az utóbbi évtizedekeben ez az
annyira szükséges példamutatás, a hiá-
nyos felszerelés és a „laktanyákba” zárt-
ság miatt itthon igen csak hiányzott. Az-
tán egyszercsak jött egy snajdig tiszt, aki
megszervezte a koronaőrséget, a kor-
mány díszőrséget, elkezdtek „vigyázni”
a köztársasági elnökre, majd az ország-
zászlóra is reggeltől-estig. (Tessenek
csak elsétálni a Kossuth térre, és elcso-
dálkozni azon a tolongáson, melyen az
aprócska japán-kínai lányok-asszonyok
végigvárják a sorukat, hogy egy-egy
„képet csináljanak a magas, karcsú kato-
nával a Parlament előtt, Budapesten Ma-
gyországon. És akkor a „magas karcsú”
behozza a keleti köztudatba. „Magyar-
ország fővárosa Budapest, cuki hely, oda
kell menni üzletet csinálni.” Ezt hívják
PR-nak, de lehet, hogy indirekt mar-
ketingnek!

Két katona a koronánál, két katona a
zászlónál innováció, de még nem áttö-
rés. Ehhez kellett egy ötlet, amely társa-
dalmasítja, aprópénzre váltja, népközeli-
vé teszi a magyar katonákat. Ilyen az
idén harmadszor megrendezett Hely-
őrségi Tavaszi Szemle.

Nem a harckocsikon van a hangsúly
(különben is nincsenek), nem a rakéták
vonulnak fel (remélem az sem államti-
tok, hogy nem sok van), itt az élő erőn, a
magyar katonán, az I. világháború harc-
mezőin a hazért vérüket is áldozó bakán
van a hagsúly. Itt a honvédség király-
nőjén, a gyalogságon van a hangsúly. A
„királynőt” pedig szereti a nép. A pat-
togó vezényszavak, az élőzene, dobok,
kürtök zendülése kell a tömegeknek.
Mindezt, eszik mint a cukrot. „Ni csak
anyjuk! Milyen szépen menetelnek a mi
fiaink. Hej, amikor még én is masí-
roztam?” Nosztalgiázik a bajuszos pa-
rasztbácsi. „Hej, akkor még nem csak

masíroztál… Azok voltak a fáintos i-
dők” Kontráz a mára már nem fejkendős
néni. De azért egy kicsit igazit a blúzán,
meg a szoknyáján. No, mindezt látván a
jó parancsnok, az innovatív vezető kez-
dett továbbgondolkodni. A katona adott,
még fegyver kéne a kezébe. Olyan fegy-
ver, ami látványos, de nem kelt félemet
Kedves fegyver kell a katonának, mely-
lyel mindenkit meghökkentő kunctokat
mutat be a snájdig fiatal férfiú. És ezzel
megszületett a KáDéCsé, a különleges
díszelgő csoport. Az én időmben az al-
egységek csak meneteltek, forogtak,
esetleg hátraarcot hajtottak végre, termé-
szetesen menet közben. Akkor ennyi
volt a díszmenet mellett a parádé. A
KáDéCsé kisebb létszámú csoport, ál-
talában egy rajnyi. A lényeg, hogy a ke-
zükben karabély legyen szuronnyal, me-
lyen meg-meg csillan a napsugár. A
szuronyos puska nem jó, mert túl hosz-
szú, könyebben megakad és lassabban
lehetne forgatni. Jól mutat egy vezénylő
tiszt, altiszt mindenképpen kivont kard-
dal és zene is szükségeltetik. Egyszer ez
adja az ütemet, másodszor fokozza az
összhatást. Legyen kezdetnek klasszi-
kus, majd hardrock, a végén heavy me-
tal. Közben a katonák fegyverükkel a
legkülönbözőbb, néha hajmeresztő kun-
sztokat mutatnak be. Forgatják, dobál-
ják, egymásnak röpítik a karabélyokat és
né-ha az összhatás növelése céljából,
vak-tölténnyel lőnek, szintén a zene
ütemére. A nép, az istenadta nép, pedig
pirosra tapsolja a tenyerét.

Az idei tavaszi szemlén mindezt úgy
tudták fokozni a rendezők, hogy az
alegységek díszmenete után a környező
szövetséges országok KáDéCsé-i szépen
sorban bemutatták saját gyakorlatukat. A
sorrend roppant fontos volt. A főrendező
értette a dolgát. Mert ugye a csehek gaz-
dagabbak, könnyű nekik közel vannak a
németek. A lengyelek négyszer annyian
vannak, így a súlyuk is négyszerese az
EU-ban. A szlovákoknál és a szlové-
noknál meg már euro a fizetőeszköz. Ez
volt a sorrend. (És szerintem minden
nemzet KáDéCsé-je jó volt.) Utolsónak
jöttek a mi fiaink, és vitán felül ők nyol-
can voltak a legkl@ssz@bb@k. (Őket
mindkinek látni kell!)

A dandár elvonult. A KáDéCsé-ket
megtapsoltuk. Kezdődhetett a dzsembori
a Pecsa melletti napozóréten. Az MH
vitéz Szurmay Sándor Budapest Hely-
őrség Dandár minden alegysége egy-két
sátorban próbálta statikusan bemutatni
önmagát a gyermeknapi majálison. Ezen
kívül eljöttek a hagyományőrzők, a tár-
sadalmi szervezetek képviselői, a Kato-
naSuli program, és volt egy szabadtéri
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színpad is folyamatos programmal. (Az
ő hangos zenéjük aztán lehetetlenné tette
az összes olyan programot, mely a hang-
zásra épült. Így az idő 80%-ban a kitele-
pült amatőr rádióállomásunk némaságra
volt kényszerítve. Se la vie, NATO-ul
„That’s life”.)

Déltől este hétig a nap ragyogott a
hangulat pedig fantasztikus volt. Mi a
KatonaSuli programot is képviselő Pus-
kás Tivadar Távközlési Technikum és a
hírfőközpont rádiós kocsijai mellett kap-
tunk helyet és áramot. Két összefűzött
katonai sátorból az egyikbe a rádióama-
tőrök költözködtek be, a másikba a 3 di-
menziós mesefilmekkel csábítottuk, ká-
bítottuk az ifjúságot. Huszonnégy aktív
szemüvegünk volt, szinte mindig teltház,
de a tavalyi tolongás elmaradt. Ha szub-
jektíve rangsorolnám ezüst érmesek let-
tünk. A bronzot a hagyományőrző hu-
szároknak adnám. Az aranyhoz egy kép-
zeletbeli fényképet is hoztam.

A kép középpontjában a kifeszített
Puskás zászló előtt, három diák Kato-
naSulis trikóban virit. Ha belenagyítunk
a MASAT-1, Magyarország első mű-
holdjának molinója látszik. Tőlünk jobb-
ra a „Jákob-létra” mellett egy MK-1G
központos kocsi, melyet egy R-142M rá-
diós követ. No, „ők ketten” az aranyér-
mesek. A két, szerintem behemód hír-
adókocsi megdobogtatta az összes nyolc
év alatti kisgyerek szívét. Előtte folya-
matosan hosszú sor állt. A meredek,
kapaszkodó nélküli létra, vagy a nyitot
ajtók mögötti titokzatos tárgyak külö-
nösen a kislányok érdeklődését keltették
fel. „Én oda fel akarok mászni!” És nem
volt az az anyai apelláta, apai félelem,
amely csak egyetlen gyermeket is meg-
akadályozhatott volna ezen szent elhatá-
rozásában. Ha „belenagyítunk” a képbe,
akkor láthatjuk a nap névtelen sztárjának
egyikét, a mennyekből a földre, a rózsa-
szín ruhácskában visszaszállni készülő
angyalkát.

Epilógus, vagy inkább köszönet a
szülők nevében is a két híradó kocsi sze-
mélyzetének a két szakaszvezetőnek, a
törzsőrmester és főhadnagy uraknak –
csak így névtelenül – azért, mert egész
nap ugyanolyan lelkesedéssel és szak-
értelemmel pakolták fel, segítették le az
apróságokat. Tettükkel méltó vetélytár-
sukká váltak a KáDéCsék-nek.

Létrehozták a KáGyéeM-et, vagyis a
Különleges Gyermek Mászókát. És mi-
vel mindez a jövő generáció megszeli-
dítésére szolgált övék minden őszinte
elismerésem. Hogy miért ennyire fontos
ez? Mert ahogyan kezdtem, Európában
közel hetven éve béke van, de híradó

eszközök béke időben is, pontosan to-
vábbítják a „távíratokat”, hogy a béke
továbbra is megmaradjon.

Dr. Horváth László
tartaslékos törzsőrmester,

híradó tagozat

Hőseink emlékére

Különleges nemzetközi díszelgő alaki
bemutatóval fűszerezett katonai parádét
láthattak azok az érdeklődők, akik május
24-én, szombaton kilátogattak a buda-
pesti Hősök terére. Immáron harmadik
alkalommal került sor a Helyőrségi Ta-
vaszi Szemlére, melyen a részt vevők a
magyar hősökre emlékeztek.

A Helyőrségi Tavaszi Szemle a katonai
szervezetek bemutatása mellett arra is
hivatott, hogy tudatosítsa az emberek-
ben: Budapest lakossága minden hely-
zetben számíthat a Magyar Honvédség-
re. ,,Öröm számunkra, hogy évről évre
egyre többen érkeznek a Hősök terére,
hogy velünk együtt ünnepeljék a honvé-
delem napját” – mondta ünnepi beszé-
dében a Honvédelmi Minisztérium par-
lamenti államtitkára. Mint fogalmazott, a
honvédségnek köszönhetően ez a nap
már nemcsak az emlékezésről szól, ha-
nem a szabadságot, a honvédek hazasze-
retetét és hűségét, nemzetünk iránti el-
kötelezettségét is hirdeti.

A Honvédelmi Minisztérium parla-
menti államtitkárának ünnepi beszédét,
koszorúzás majd a téren felsorakozott
katonai kötelékek díszmenete követte.

Az ünnepi megemlékezés záró akkord-
jában cseh, lengyel, szlovák, szlovén és
magyar katonák adtak számot különle-
ges, akrobatikai elemekkel teletűzdelt
díszelgő alaki felkészültségükből. A for-
magyakorlatokat zenére hajtották végre,
de egyes fogások között a látványt dísz-
sortűzzel fokozták. Valamennyi díszal-
egység saját nemzete fővárosát képvisel-
te annak helyőrségparancsnokával.

De a téren jelen voltak a Bundeswehr
katonái is, akik jelen időszakban a két
ország közötti egyezmény alapján a ma-
gyarországi német hadisírokat hozták
rendbe.

A programok kora estéig a napozóré-
ten folytatódtak, ahol a gyermeknap tisz-
teletére korosztályos bemutatókon, sport
és ügyességi játékokon, haditechnikai
„szemlén”, könnyűzenei koncerteken ve-
hettek részt az odalátogatók. A felnőttek
pedig megismerhették a Magyar Hon-
védség múltját és jelenét a hagyomány-
őrzéstől a modern fegyverekig. Közben,
akiket érdekelt ingyenes vérnyomás és
vércukorszint mérésen is részt vehettek,
sőt más egészségügyi felvilágosításban
is részesültek.

Május utolsó vasárnap a Hősök napja.
Méltó tisztelettel emlékeztünk rájuk, hi-
szen az utókor így őrizheti saját, és elő-
dei méltóságát. Ez a nap a kegyeletadás
mellett a béke, a hazaszeretet ünnepe, de
a jövő iránti felelősségre is figyelmeztet.

Vastagh László

Évszázados repülőgép gyűjtemény

2013 októberében költségvetési problé-
mák miatt számos állami intézmény be-
zárt az Egyesült Államokban. Bezártak
az ingyenesen látogatható állami múze-
umok is, viszont a magánkézben lévő, fi-
zetős múzeumok nyitva tartottak. Ilyen
volt a Virginia Beach közelében, egy
hajdani repülőtér bázisán kialakított Ka-
tonai Repülési Múzeum is. A múzeum
egyike a világ leggazdagabb magánkéz-
ben lévő gyűjteményének. A kiállított
eszközök között megtalálható a két vi-
lágháború, valamint a koreai háború légi
hadviselésének számos jellegzetes repü-
lőeszköze. Minden repülőgépet felújítot-
tak, és eredeti repülőképes állapotába
hozták, valamint megtartották az eredeti
festéseket és csapatjelzéseket. A repülő-
gépekkel időnként helyi bemutató repü-
léseket tartanak, de az egykori épületek-
ben ünnepségeket és veterán találkozó-
kat is szerveznek.

Napjaink időszerű évfordulója az első
világháború, amit a nyugati szóhaszná-
lattal nevezve Nagy Háború névvel ru-
háztak fel. A Nagy Háború repülőgépeit
külön hangárban helyezték el. A számos
biplán és triplán eredeti példány azoknak
a bátor pilótáknak volt a harci repülőgé-
pe, akik a Wright testvérek által fémjel-
zett motoros repülés, 1903 őszétől a hős-
korban már a repüléssel próbálkoztak.
Az egykori „aviátorok” és az utána kö-
vetkező nemzedék az Antant és a Köz-
ponti Hatalmak repülő csapatainak köte-
lékében 10 év eltelte után a nagy közön-
séget vonzó repülő bemutatók helyett
egymás ellen légi harcot vívtak.

A kiállított repülőgépek között sok a
háborúban ismert repülőgép látható. Az
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egyik ilyen a híres Red Baron a Vörös
Báró, Manfred von Richthofen által is
vezetett Fokker Dr. I típus. A kiállítási
ismertető tanúsága szerint ezzel a géppel
repülni nagy feladatot jelentett a kezdő
pilótáknak de a tapasztaltabbak számára
szinte megállíthatatlan volt. Kis fesztá-
volságának köszönhetően nagyon for-
dulékony volt. A háború vége felé a tí-
pust kivonták az első vonalbeli szolgá-
latból, de kiképző repülőgépként és hát-
országi védelmi célokra tovább alkal-
mazták. A Vörös Báró, nevét vörösre
festett repülőgépének köszönheti. Az I.
világháború alatt 82 légi győzelmet ara-
tott. 1918 áprilisában egy ilyen három-
fedelű Dr.I repülőgéppel lőtték le. A
kiállított Dr.I 2009-ben került a múze-
umba, és August Raben hadnagy gépé-
nek megfelelő festést kapott.
A Fokker Repülőgépgyár másik kiállí-
tott eszköze a Fokker D.VIII. Ez volt az
utolsó típus, amelyet a németek az I.
világháború idején gyártani tudtak. Vé-
kony szárnyprofilja miatt a szövetsége-
sek repülő borotva névvel illették. A
típusból mindössze 85 került ki a frontra
a fegyverszünet előtt. Mozgékonysága
és jó irányíthatósága miatt a pilóták
kiváló gépnek értékelték. A látható Fok-
ker D.VIII színezete Gotthard Sachsen-
berg német ász egykori gépének utánza-
ta. Sachsenberg 31 légi győzelmet ara-
tott. Érdekesség, hogy később az Egye-
sült Államokba ment és a jelen múzeum-
hoz tartozó „Cottbus” hangárt ő tervezte,
és építette.

Az amerikai repülés hőskorára emlé-
kezve kiállítottak egy 1912 évi tervezésű
Curtiss Model D típust is, amely a Cur-
tiss csapat szabvány bemutató repülőgé-
pe volt az I. világháború előtti időkből.
A típust Headless Pusher-nek nevezték,
mert a szárny előtti kormányfelületeket
elhagyták, és toló légcsavart alkalmaz-
tak. Egy érdekes repülőgépmotor-indító
gépkocsi is látható, amelyet az I. világ-
háború idején használtak. Egy teherautó-
ra egy gémet szereltek fel, a gém körmös
vége a légcsavar tengelyéhez kapcsoló-
dott, és láncmeghajtással megforgatta a
tengelyt, így beindította a repülőgép mo-
torját. Látható egy francia gyártmányú
Nieuport 17 típusú repülőgép is. Az
egyike volt a háború legjobb csillagmo-
toros repülőgépeinek. Jó manőverező
képessége és emelkedési sebessége miatt
fölénybe került a korai német gépekkel
szemben. Az ellenség ballonjai leküzdé-
séhez a szárnyak alá rakétákat lehetett
rögzíteni. A kiállított repülőgép az US
Légierő kiképző alakulat színeit viseli.
A Nieuport felderítő változatával az
olasz fronton a Monarchia pilótái is ta-

lálkozhattak. A magyar Kiss József tiszt-
helyettes, aki Kiss Ernő tábornok aradi
vértanú dédunokája volt, 19 légi győ-
zelmet ért el. Halála után léptették elő
hadnaggyá. Kiss Józsefet a levegő lovag-
jának nevezték, mert 19 légi győzelme
közül 9 esetben az ellenséges repülőt a
földre kényszerítette. Kiss József 1917.
június 10-én lelőtt Hansa Brandenburg
DI. típusú gépével egy Nieuportot. Az
olasz fronton 18 légi győzelmet aratott
Gräser Ferenc hadnagy, aki 1917. októ-
ber 27-én Albatros D III gépével szintén
diadalmaskodott egy Nieuport felett,
valamint a 16 légi győzelmet elkönyvel-
hetett Fejes István őrmester 1917 áprili-
sában, májusában és júniusában egy-egy
Nieuportot küldött a földre Hansa Bran-
denburg CI. típusú repülőgépével. Az
olasz hadszíntéren folyó légi küzdelmek-
ben a monarchia magyar pilótái további
15 Nieuport repülőgépet győztek le. A
győztes magyar pilóták többsége altiszt
volt. A magyar altiszt pilóták is részesei
voltak a Trianon utáni rejtett magyar lé-
gierő megteremtésének, és példái voltak
a második világháború altiszti pilótái-
nak, akik közül Szentgyörgyi Dezső ke-
rült a csúcsra, aki 30 igazolt légi győzel-
mével a legeredményesebb magyar piló-
ta volt, és zászlósi rendfokozatot ért el a
háború végére.

NIEUPORT 17
Gyártó: Franciaország
Motor: Le Rhone 9Ja
Teljesítmény: 80 KW
Szerkezeti tömeg: 375 kg.
Felszálló tömeg: 565 kg.
Legnagyobb sebesség: 117 km/h
Csúcsmagasság: 5350 m
Személyzet: 1 fő
Fegyverzet: 1 géppuska 7,7 mm

ALBATROS DIII
Gyártó: Németország
Motor: Mercedes DIII
Teljesítmény: 128 kW
Szerkezeti tömeg: 886 kg
Felszálló tömeg: 955 kg
Legnagyobb sebesség: 175 km/h
Csúcsmagasság: 5500 m
Személyzet: 1 fő
Fegyverzet: 2 géppuska 8mm

Amanczi Viktor
repülő-légvédelmi tagozat

Méltó emlékhely a 32-es gyalogezrednek

Május 22-én újra felavatták a 32-es
gyalogezred hős katonái előtt tisztelgő
műalkotást. A szobor és környezete az I.
világháborús centenáriumi ünnepség-
sorozat keretében újult meg.

Magas rangú katonai vezetők részvéte-
lével emlékezett hős elődeire az MH vitéz
Szurmay Sándor Budapest Helyőrségdan-
dár 32-es nemzeti honvéd díszegysége. A
Harminckettesek terén található, frissen
felújított emlékműnél rendezett ünnepé-
lyen megjelent Kocsis Máté, Józsefváros
polgármestere, és Vargha Tamás, a Hon-
védelmi Minisztérium államtitkára is.

A Hősök napján ünnepélyes újraavatáson
Kocsis Máté azokra a katonákra emlékezett,
akik életüket és vérüket adták a hazáért. A
szobor felújításával végre méltó módon
emlékezhetünk a 32-es gyalogezredre,
akik a polgármester szavai szerint tisztes-
séggel tették a dolgukat. Hozzátette, hogy
a Honvédelmi Minisztériummal közösen
végzett emlékmű-felújítás tökéletesen il-
leszkedik Józsefváros újjáépítésébe. Végül
kiemelte, hogy a megújított emlékhely a
jelképe annak, hogy a névtelen hősök iránti
tiszteletünk megkérdőjelezhetetlen és az
utókor hálája nem szűnhet irántuk.

Vargha Tamás, a Honvédelmi Miniszté-
rium államtitkára beszédében emlékezte-
tett arra, hogy 1741-ben a pozsonyi or-
szággyűlésen az ifjú királynő, Mária Te-
rézia a magyarok segítségét kérte Auszt-
ria készülő háborúiban, amire a nemesek
– a szobor talapzatán is olvasható felirat
szerint – a „Vitám ét sanguinem!” Éle-
tünket és vérünket! – közfelkiáltással vá-
laszoltak. Pálffy János országbírónak
csak egy feltétele volt: katonáinkat
csakis magyar tisztek, magyar táborno-
kok vezessék. Ekkor állították fel a 32-es
gyalogezredet. Az államtitkár kiemelte,
hogy a felajánlás megtiport nemzeti ön-
tudatunk erős fellendülését hozta. Üze-
netértéke volt ennek a tettnek: harcra
kész még a magyar nemzet, képes meg-
újítani az ősök dicsőségét. A 19. század
végéig tizennégy háborúban, 135 csatá-
ban, ütközetben, ostromban és várvéde-
lemben küzdöttek. A hősök, akik előtt
most fejet hajtunk, országunk haladásá-
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nak ügyét szolgálva életüket adták hazá-
jukért, jövőbe vetett hitükért, ezért
szellemi és lelki hagyományaik őrzése és
ápolása a mi felelősségünk is – fejezte be
beszédét Vargha Tamás, köszönetet
mondva a VIII. kerületi önkormányzat
segítségéért az emlékmű helyreállításá-
ban.

A felújítás példaértékű együttműködés
keretében jött létre, melynek során a Hon-
védelmi Minisztérium a szobrot, illetve an-
nak talapzatát, az önkormányzat pedig
annak környezetét hozta rendbe.

A Budapest Galéria szakembereinek
segítségével történt felújítás első fázisa-
ként a fémszerkezet újult meg. Tisztítási és
patinázási munkákat végeztek, melynek
eredményeképpen szép, egységes színű
lett a szobortest és a domborművek. A
második fázisban a porózus talapzat res-
taurálására került sor. Az önkormányzat a
megújuló szobor környezetének rendbeté-
telét vállalta, melynek keretében a szobor-
kert és a körülötte lévő kerítés újult meg,
és a megközelítést lehetővé tevő kaput is
kialakítottak. Zászlórudakat állítottak a
kertbe, illetve díszkivilágítást is kapott az
emlékmű. A beruházás összköltsége
megközelítőleg 10 millió forint volt, me-
lyet a minisztérium és az önkormányzat
hozzávetőlegesen egyenlő arányban finan-
szírozott.

Az ünnepség végén koszorúkat helyez-
tek el az emlékmű talapzatánál többek
között a Honvédelmi Minisztérium, az
önkormányzat, a helyőrség dandár és a
Harminckettesek Baráti Körének képvi-
selői.
A Harminckettesek terén található emlékművet
(Szentgyörgyi István alkotását) 1933-ban közado-
mányokból állították a Mária Terézia által alapított
32-es honvéd gyalogezred hősei előtt tisztelegve. A
szobortest egy gránátot dobó, másik kezében szu-
ronypuskát tartó, rohamsisakos katonát ábrázol. A
talapzat két domborműve közül az egyik a Mária
Teréziára felesküdő magyar nemeseket ábrázolja
„Vitám ét sanguinem!”, azaz „Életünket és vérün-
ket!” felirattal, a másik az ezred első világháborús
katonáit mutatja be, a háború kezdetének és végének
dátumaival. A talapzat hátoldalán azon csaták felsoro-
lása olvasható, amelyekben a 32-esek részt vettek.

-vl és jozsefvaros.hu-

Elismerés

A honvédelmi miniszter az Aranykor
kitüntető cím ezüst fokozatát adomá-
nyozta Nagy Béla nyugállományú ezre-
desnek – Harminckettesek Baráti Köre
tagjának –, a honvédelem ügye érdeké-
ben huzamos időn át végzett áldozatos
munkája elismeréseként, a magyar hon-
védelem napja” 2014. május 21-e alkal-
mából.

Bölcsességek

Filozofikus. Ha lenne pálinkám, már
nem lenne…
Infláció. Az infláció nem más, mint úgy
elfelezni a pénzt, hogy közben a papír ne
sérüljön meg.
Rémálom. Szörnyű álmom volt. Azt ál-
modtam, hogy Magyarország fele lakat-
lan, a másik fele pedig Lakatos.
Oda-vissza. A férfiak nőznek, a nők
hímeznek.
Felnőtt. A felnőtt olyan személy, aki
befejezte a növekedést mindkét végén és
most középen növekszik.
Az eső. A májusi eső aranyat ér – mond-
ta a falusi, és kiúszott a veteményesből.
Optimista, pesszimista. Az optimista azt
hirdeti, hogy a lehetséges világok leg-
jobbikában élünk; a pesszimista tart at-
tól, hogy ez tényleg így van.
Gyógyszer. A szerelem a legjobb gyógy-
ír, de ha nincs, nekem jó a Jägermeister
is.
Google. A google olyan, mint a nők. Be
sem fejezted a mondatot, már találgat.
Esély. Az egyetlen, amit kérek, egy
esély, hogy megbizonyosodhassak arról:
a pénz nem boldogít.
Jó érzés. Nem tudom, mit kezdenék a
feleségem nélkül. De akkor is olyan jó
rágondolni.
Orvosok. Orvosok gyógyszereket ren-
delnek, melyekről keveset tudnak, olyan
betegségekre, amelyekről még keveseb-
bet tudnak, persze saját betegeiknek,
akikről meg semmit sem tudnak.
Találmányok
Mikrohullámú sütő: feltalálták, hogy a
férfiak is tudjanak főzni.
Mosógép: feltalálták, hogy a nők is tud-
janak programozni.
A tyúk. Ha a tyúk a múltjába néz, akkor
tojás; Ha a jövőjébe, akkor leves.
Vágy. 25 évvel ezelőtt arra vágytam,
hogy keressek 60.000 forintot havonta
és legyen egy 1986-os évjáratú Golfom.
Mára mindez teljesült.
Korszakok. Az embernek három korsza-
ka van: az ifjúság, a felnőtt kor és a
remekül nézel ki.
Öregségi tünetek. Az öregségnek két tü-
nete van: az egyik a memóriazavar, a
másikat sajnos elfelejtettem.

Szellemes mondások

Ha nem sikerül elsőre, akkor az ejtőer-
nyős ugrás nem neked való.

Aki utoljára nevet, annak lassú a felfo-
gása.

Apám kínai volt, anyám japán, én meg
alig látok.

Az idegbaj öröklődő betegség. Én is a
gyerekeimtől kaptam.

Nem aggódom az adósságom miatt.
Elég nagy ahhoz, hogy vigyázzon magá-
ra.

Ha nem a megbeszélt helyre mész,
mindegy, hogy mennyit késel.

Sose vegyél semmit, aminek nyele
van. Azzal dolgozni kell.

Az igazolványképemmel dobják fel az
unalmasabb horrorfilmeket.

A nő olyan, mint az olimpiai érem.
Harcolnod kell érte, aztán egy életen át
lóg a nyakadon.

Üres fejjel meg lehet élni, de üres
gyomorral nem.

A tehén nem más, mint egy olyan gép,
ami ihatóvá teszi a füvet.

A dohányzás megrövidíti a cigarettá-
dat.

Arra ébredtem, hogy a takarítónő az
őrület határát súrolja.

Az idő pénz – gondolta a pincér és
hozzáadta a számlához a dátumot.

A hisztéria alattomos betegség! A nő
kapja meg és a férfi hal bele!

Attól, hogy valakit nem értenek meg,
még nem művész!

Az emberi hülyeségnek, csak alsó ha-
tára van.

A munka azoknak való, akik nem tud-
nak horgászni.

A szerelem egy hosszú, édes álom. A
házasság az ébresztőóra.

Amit az ember részegen tesz, azért jó-
zanul fizet.

Ha a májkrémben máj van, mi van a
fogkrémben?

Adj Uram szerencsét – de k..va gyor-
san!

Nincs nálam nagyobb rajongója a női
nemnek, és ezt számlákkal tudom bizo-
nyítani.

Ha az esküvőn a menyasszony anyja
az örömanya, a menyasszony apja az
örömapa, akkor a menyasszony az öröm-
lány?

Ha minden kötél szakad, akkor ne félj
az akasztófától!

Összehozza, mint lottóötös a rokonsá-
got.

A gazdasági válság alatt összehoztam
egy kisebb vagyont, egy nagyobból.

Ki korán kel, egész nap álmos.
Jövőd álmaidtól függ. Ne vesztegesd

hát az időt, menj aludni!
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Honvéd Kulturális Központ
programajánló

SZEPTEMBER
2. kedd 19.00 — 22.00 óra
Rádiókabaré – Színházterem.
Belépő: 2000 Ft.
9. kedd 17.00 óra
Kiállítás – Jankovics Marcell – Gesta
Hungarorum – Stefánia Galéria.
Belépés díjtalan.
11. csütörtök 17.00 — 19.00 óra
MHTT előadás-sorozat – Az afrikai
EUTM misszió katona-orvosi tapasztala-
tai. Előadó: Kiss Adrienn főhadnagy –
Gobelin terem. Belépés díjtalan.
18. csütörtök 17.15 – 19.15 óra
NŐI-S KLUB
Beszélgetés Szily Nórával – „Őszintén”
– Intarziás terem. Belépés díjtalan.
21. vasárnap 11.00 — 12.00 óra
CSIRIBIRI családi nap – János vitéz – a
Honvéd Táncszínház előadása – Szín-
házterem. Belépés díjtalan.
25. csütörtök 17.00 — 19.00 óra
Missziós történetek
A Mediterráneum jelentősége a NATO
számára. Siposné prof. dr. Kecskeméthy
Klára ezredes előadása – Gobelin terem.
Belépés díjtalan

OKTÓBER
8. szerda 19.00 — 21.00 óra
Elhalasztott holnap – Magyar Nemzeti
Táncegyüttes előadása. Csizmadia Tibor
rendezésében a Honvéd Táncszínház
megújult színészkarának új bemutatója –
Színházterem. Belépés díjtalan.
12. vasárnap 10.00 — 15.00 óra
Családi egészségnap
Helyszín: (udvar, földszint, első és má-
sodik emelet). Megnyitó 10.00
11.00 — 12.00 óra Turay Ida színház –
Óz a nagy varázsló.
Helyszín: Színházterem.
Belépő 1100 Ft.
Vendég belépő 1500 Ft.
Gyermek és felnőtt programokra belépés
díjtalan.
19. vasárnap 11.00 — 12.00 óra
Halász Judit koncert – Színházterem.
Honvéd belépő 2000 Ft.
Vendég belépő 2500 Ft.
28. kedd 19.00 — 22.00 óra
Rádiókabaré
Helyszín. Színházterem.
Belépő 2000 Ft.
30. csütörtök 17.00 — 19.00 óra
Missziós történetek
Kerekasztal beszélgetés dr. Vekerdy Zol-
tán orvos ezredessel az afrikai misszió
témakörben.
Gobelin terem
Belépés díjtalan

MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja

rendezvényei

SZEPTEMBER
8. hétfő 15.00 óra
Film Múzeum – Csillagosok katonák
című magyar film – Pódium-bár.
Belépés díjtalan.
10. szerda 10.00
Múzeumlátogatás – Pénzügyőr és Adó-
zástörténeti Múzeum. Találkozás a bejá-
ratnál.
16. kedd 09.00 óra
Klubtanácsülés – klubszoba.
25. csütörtök 07.15 óra
Kirándulás Jászberénybe
Gyülekező a Stadionok busz pályaudvar
pénztáránál 07.15-kor. A busz 07.45-kor
indul. Kirándulásvezető Pintye János
(Telefon: 220-6747).
25. csütörtök 14.00 óra
A szociális és kegyeleti bizottság ülése –
klubszoba.
29. hétfő 10.30 — 17.00 óra
Gondtalan órák – „Ma Önről álmodtam,
megint” – Szírt Együttes színházi elő-
adása – Színházterem. Zenés délután a
Pódium-bárban, zenél a Retró zenekar.
Belépő: 700 Ft.
29. hétfő 10.00 óra
A közművelődési bizottság ülése – klub-
szoba.

OKTÓBER
6. hétfő 15.00 óra
Film Múzeum – Napló anyámnak,
apámnak című magyar filmdráma –
Gobelin terem. Belépés díjtalan.
8. szerda 10.00 óra
Múzeumlátogatás – Nemzeti Botanikus
kert – Vácrátót.
Találkozás Újpest városkapu Metro
megálló, Volánbusz pályaudvar 6-os ko-
csi állásánál, az Őrbottyán-Vácrátót felé
közlekedő autóbusznál. Látogatásvezető
Csárdás Ferencné.
14. kedd 14.00 óra
Csendül a nóta – I. Világháborús sanzo-
nok – Színházterem.
Belépő 700 Ft.
16. csütörtök 18.00 óra
Helyőrségi Gála
„Estére indul az ezred” MH Központi
Zenekar – Színházterem.
27. hétfő 10.00 óra
A közművelődési bizottság ülése – klub-
szoba.
27. hétfő 13.30 óra
Kiállítás – téma az I. Világháború.
Megnyitó a színház előterében.
30. csütörtök 14.00 óra
A szociális és kegyeleti bizottság ülése –
klubszoba.

30. csütörtök 07.30 óra
Kirándulás Zebegénybe – Gyülekező a
Nyugati pályaudvar pénztárnál 07.30-
kor. A vonat 08.07-kor indul. Kirándu-
lásvezető Pintye János (Tel: 220-6747).

Honvéd Kulturális Központ

Nyitva: minden nap 08.00—22.00
1143 Budapest Stefánia út 34-36
Tel: +36-1-460-0796
HM: 26-424

Közönségszolgálat és jegypénztár.
HM tel.: 26-163
Tel.: 06-1-460-0797
www.bphkk.hu
www.jegymester.hu
Rendezvényiroda:
Szabó Mónika
HM tel.: 26-201
Tel.: 06-1-433-9014
Mobil: 06-30-515-1639
szabomonika@hm.gov.hu

Regiment étterem:
HM tel.: 26-428
Tel.: 06-1-883-6634
vagy 06-30-777-5293
Kulturális alosztály:
HM tel.: 27-190
Tel.: 06-1-237-5518
Közművelődési részleg:
HM tel.: 26-157
Tel.: 06-1-433-9012
Rekreációs alosztály:
HM fax: 26-110
Fax: 06-1-237-5554
Medve Jelena (Balatonkenese, Bada-
csonylábdihegy)
HM tel.: 26-111
Tel.: 06-1-237-5588
Müllerné Pál Judit (Mátraháza, Mályi)
HM tel.: 26-115
Tel.: 06-1-433-9002
Stokinger Edina (kiképzési rendezvé-
nyek, Csopak)
HM tel.: 26-120
Tel.: 06-1-433-9006
Jordán Krisztina (nemzetközi üdültetés,
CLIMS)
HM tel.: 27-435
Tel.: 06-1-883-6681

Könyvtár:
HM tel.: 26-233
Tel.: 06 1 883-6635
E-mail: mezei.andrea@hm.gov.hu
Portaszolgálat
HM tel.: 26-424
Tel.: 06-1-460-0796
Nyugdíjas klub:
HM tel.: 26-419
Tel.: 06-1-433-9019
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Rejtvény: A meghatározások alapján helyettesítse be a számokat betűkkel, írja azokat az ábra azonos számú mezőibe. A
helyes válaszok esetében az ábrában vízszintesen és folyamatosan összeolvasva kapja a megfejtést, Gracian gondolatát. A
sötét mezők a szóközöket jelzik. Beküldési határidő október 10. Az előző szám helyes megfejtői közül könyvjutalmat
nyert: Cseh Gyula Humán tagozat

Kelet-kínai nagyváros

01 30 58 20 62 72 39
Hernádvécse déli szomszédja

39 10 51 34 11 63 14
Torony falu nyugati szomszédja

12 60 33 57 17
Püspökszilágy nyugati szomszédja

61 71 74 25 38 37 69 57 26
Zalaegerszeg városrésze Hejőbába szomszéd faluja Vése észak-nyugati szomszédja

15 45 18 66 33 64 29 11 70 23 37 41 67 47 13 24 65 16 43 37 02 74 57 06 11
Falu Szekszárdtól nyugatra Győrszemere szomszédja Falucska Berceltől nyugatra

31 56 49 19 07 11 35 04 55 46 64 28 07 61 43
Dunántuli katonaváros Falu Csepregtől északra Falu Hetvehelytől északra

53 36 09 52 08 74 59 33 22 74 68 02 25 35 20 30 55 60 00 59 27
Falu Gyöngyőstől keletre Gáborján keleti szomszédja Vajszló déli szomszédja

37 48 33 61 50 08 42 66 22 28 71 11 32 03 21 51 71 73 29
Észak-nyugati határátkelő

07 44 54 47

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25

H
26 25 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37 38

39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71 72 73 74

Lapunk az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Honvéd Kulturális Központ valamint az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubja közös kiadványa. Felelős szerkesztő: Vastagh László (vastaghl@chello.hu). Észrevételeiket és
javaslataikat klubunk címére szíveskedjenek eljuttatni. MH Budapesti Nyugállományúak Klubja 1143 Budapest, Stefánia út
34. Tel: 433-9019 (HM: 26-419). Pártpolitikai írásokat – alapszabályunkkal összhangban – nem áll módunkban közölni.
Írásaikat szerkesztett formában tesszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. (Szerkesztő bizottság)

Rendőrnő
Átmegy a részeg a piroson. Megállítja egy nagyon csinos
rendőrnő:
- Ötezer forint lesz.
Csorgó nyállal méri végig a részeg a nőt:
- Érted akár tízezret is adnék, de mióta viseltek egyenruhát?

A farkas
A farkas kopog a kismalacok háza ajtaján, és így szól:
- Nyissátok ki az ajtót malackáim, az anyátok vagyok és
hoztam nektek friss tejet!
Mire a malackák:
- Hazudsz farkas! Mi az anyut sörért küldtük!

Ül az öreg székely a feleségével a tornácon és beszélget-
nek:
- Hallod-e Mári, akartá vóna-e férfi lenni legalább egy
napra?
- Szerettem vóna. Há maga?

A tehén bonyolult állat. De én megfejtem.

Tudtad? Az alkoholistának nincs, se tegnapja, se holnapja,
se mája.

Két mozdonyvezető beszélget. Mondja a német:
- Nálunk olyan gyorsan mennek a vonatok, hogy pofon
akartam vágni az egyik állomásfőnököt, s a következő
kapta.
Azt mondja a székely:
- Itt olyan lassan mennek, hogy sógor kifeküdt a sínre, me
öngyilkos akart lenni, s éhen hótt.

Mondja a sorozóorvos a székely legénynek:
- Taszítsa le a nadrágját és hajoljon előre!
Hátulról nézelődik a doki és kérdezi:
- Van lyukas foga?
- Mé? Onnan látszik?

A villamoson egy férfi mustrálja a szemközt ülő, csábos
idomokkal rendelkező hölgyet.
A hölgy: Volna szíves most már felöltöztetni? A következő
meg-állónál le kell szállnom.


