
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Boldog új esztendőt kíván az Ügyvezetés! 
 

 

Újévi köszöntő! 
 

   Megint eltelt egy év, a 2015-ös. Mindenki számve-
tést készíthet, hogy a januári fogadkozásaiból mit si-
került megvalósítania és mit nem. Hozta-e részére a 
2015-ös esztendő azt a jót, kellemeset, netán fel-
emelő dolgokat, amit remélt? S mit tett érte az, aki 
csak jókat kívánt! 
   Itt van a 2016-os év, megint új év, amelyhez új 
terveket, elképzeléseket, új fogadalmakat készítünk. 
Ki tudja, hányadszor, most aztán mindent, de min-
dent meg – és betartva….! 
   Kedves Klubtársak! Mi katonák igazán tudjuk, ho-
gyan kell tervezni, a tervekhez a feltételeket megte-
remteni, a célhoz vezető utat bejárni, s az elterve-
zetteket megvalósítani. Ezért azt kívánom, hogy 
alaposan fontoljátok meg, mit akartok 2016-ban el-
érni, megvalósítani. Ne legyen sok terv, elgondolás, 
mert az elaprózza az energiát. Elég egy vagy két 
nagyobb cél, terv, de arra törekedni kell, hogy az 
meg is valósuljon. ehhez kívánok mindenkinek jó 
erőt, egészséget, kitartást. S egy kis köszöntőt is 
mondva hozzá: 

„Boldog Új Évet kívánok! 
Adjon az Isten jó bort, 
búzát, egészséget, barackot, 
s hozzá kétméteres malacot! 
A kocsinak jó guruló kereket, 
Poharainknak erős feneket, 
hogy abból az év minden napján 
ihassunk jókedvűen időnként eleget.” 
 

 
 

Jobbágy Zoltán nyá. ezds. 
F-I. tagozat 

 

 

 

Klubunk éves küldöttgyűlése 
 
   1961. április 06-án – 55 évvel ezelőtt – alakult meg 
Klubunk, ami ma 29 tagozatból 2554 tagot számlál. 
2015. december 15-én tartotta meg soros éves kül-
döttgyűlését, amelyen a 63 küldöttből megjelent 57 
fő. Sajnos a hiányzók előzetes bejelentés alapján 
orvosi felügyelet alatt álltak. 
 

 
 
   A napirendek előkészítése a törvények szellemé-
ben megtörtént – beszámoltunk a végzett munkáról, 
gazdálkodásunkról, ismertettük 2016-os munka- és 
költségvetési  elképzeléseinket, a Felügyelő Bizott-
ság előterjesztette ügyrendjét, amiket a küldöttgyű-
lés egyhangúlag elfogadott. Az egyebekben idősze-
rű feladatok kerültek megfogalmazásra. 
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   A meghatározott feladatokat az élet diktálta, első-
sorban a jogszabályoknak való megfelelés, ami a Fő-
városi Törvényszék október 7-i végzésében Alapsza-
bályunkat szeptember 08-i hatállyal elfogadta és be-
jegyezték a személyi változásokat.  
 

 
 
Az ügyvezetésben történt váltások a kapcsolattartá-
sok szintjének megtartását, az átadás-átvétel zökke-
nőmentes lebonyolítását és a Klub internetes fejlesz-
tését, a honlap elkészítését határozta meg fő felada-
tának. Természetesen az alapszabály fő követelmé-
nyeinek is igyekeztünk megfelelni. Segíteni a tagok 
közművelődési és szórakozási igényeinek kielégíté-
sét, érdekvédelmüket és érdekképviseletüket ellátni, 
segíteni a honvédelem ügyét, felkaroltuk a haladó ka-
tonai hagyományok őrzését. Felkutattuk és segítettük 
az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került tagjain-
kat. Minden együttműködni akaró szervezettel tevé-
kenyen egymást segítve, hatékonyan, a kölcsönös 
előnyök alapján együtt akartunk és tudtunk dolgozni. 
Ezeknek megfelelően egyetlen szervezetként megtar-
tottuk a Nyugállományúak Bálját, amit Kun Szabó Ist-
ván vezérőrnagy, a Társadalmi Kapcsolatokért Fele-
lős Helyettes Államtitkár nyitott meg. 
Hagyományként köszöntöttük a Nőket, megrendeztük 
a Katonafestők kiállítását, rendezvénnyel emlékeztünk 
meg a II. világháború magyar katonáiról, a Hősök 
Napján Sárközi Sándor nyugállományú ezredes sírjá-
nál róttuk le kegyeletünket és egy jó hangulatú Fe-
nyőünnep keretében az egyedül élők, a nagyszülők, 
az unokák részére kedveskedtünk műsorral és egy 
szerény ajándékcsomaggal. 
 

 

Tagozataink hasonló színes, néha új rendszerű ren-
dezvényeken éltették tagjaikban a fegyvernemi elköte-
lezettséget, az összetartozás fontosságát. a család-
tagok bevonását. 
 

 
 
Végzett közösségi munkájuk alapján elismerésben ré-
szesült: 
festmény ajándékot kapott:       
 Dr. Gruber Nándor nyá. ddtbk., 
            Tóth Gábor nyá. ezds., 
            Csomai Jánosné honv. ny., 
 

 
 
könyv ajándékot kapott:           
 Varga Viktor honv . ny., 
            Szurdok György nyá.  ezds., 
            Dr. Nagy Sándor nyá.  ezds. 

     Ügyvezetés 
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Fenyőünnep 
   A Honvéd Kulturális Központ épülete ünnepi dísz-
ben ragyogott. Az előtérben felállított gyönyörű kará-
csonyfa már a belépéskor megadta a rendezvény 
alaphangulatát A Klub régi és új vezetése izgatottan 
várta az apró látogatókat. A büfé csábító választékot 
kínált a gyerekkísérés izgalmai miatt megéhezett és 
megszomjazott nagypapáknak. Na jó... a nagyma-
máknak is. 

 
   Pontosan három órakor a Budapesti Nyugállomá-
nyúak Klubja, valamint a HOKOSZ nevében Bartos 
Lászlóné (Évike) kedves szavakkal köszöntötte a Ste-
fánia színháztermében összegyűlt gyereksereget, a 
kísérő szülőket, nagyszülőket és dédszülőket. El-
mondta, hogy a műsorban a Turay Ida színház két ki-
váló művésze Borbély Krisztina és Boros Zoltán sze-
repel. 
   A köszöntőt kiegészítve meglepetésként Éva egy 
kedves karácsonyi verset mondott el. 
   Az elmúlt évekhez viszonyítva meglepő volt, hogy a 
nagy színpadi függönyt nem húzták szét, de a szín-
pad előterében ott csillogott a szépen feldíszített ka-
rácsonyfa, mellette egy szék, amelyet valakik már jó 
előre gondosan odakészítettek a Mikulásnak. Gondos 
megfigyelők egy ajándékokkal teli kosarat is felfedez-
tek mellette. 

 
A Mikulás bácsi azonban sajnos késett, mint később 
kiderült az elcsavargott manóját kereste. Borbolya 
manó viszont izgatottan szaladt be a színpadra és a 
gyerekeket kérdezgette, hogy nem látták-e a Mikulás 
bácsit, mert ők bizony elvesztették egymást. 
   Nem volt mit tenni, mesékkel, énekekkel, tánccal és 
a csatlakozó gyerekek csengő hangjával együtt pró-
bálta Borbolya Miki bá’t hívni, aki szerencsére meg is  
 

érkezett és örömmel ölelte meg huncut kis manóját. 
 

 
 

   Kiderült, hogy a Mikulás bácsi is sok mesét tud, sőt 
megelevenedett az Óz a Csodák csodájából a szal-
maember tánca is. 
   Bátor kislányok szavaltak a Mikulásnak, akik örültek 
a kosárból előkerült jutalmul kapott csokiknak. 
 

 
 

   Végül sok-sok apróság együtt járt körtáncot a szín-
padon Borbolya manóval, aki ezután Miki bá’val 
együtt búcsúzott el a gyerekektől. 
   Én csak egy nagymama vagyok, de nekem tetszett 
a műsor. Tetszettek a szépen elkészített és tekinté-
lyes méretű csomagok is.  

 
Hogy biztos legyek a véleményemben megkérdeztem 
a hároméves Imolát, a hatéves Hunort, a nyolcéves 
Annát és végül a tizenegyéves Blankát is.  
– Nagyon jó volt itt – mondták egybehangzóan, és 
boldogan fogták a csomagot. 

Szabóné dr. Szalánczi Erika 
térképész tagozatelnök 
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Aranyosi Ervin: Karácsonyi vers 

 
Ünneplő ruháját 
a szív magára ölti, 
ember a karácsonyt, 
megtisztulva tölti. 
 
A hétköznapi lelkek 
megtelnek békével, 
egymás iránt érzett 
szívszeretetével. 
 
Kár, hogy csak ilyenkor 
mozdul meg a lélek, 
csak ilyenkor zendül 
ajkunkon az ének. 
 
Ilyenkor látjuk csak 
a nyomorúságot, 
ilyenkor öleljük 
az egész világot. 
 
Pedig a világnak 
a legszebb ajándék, 
ha van bennünk részvét 
és jobbító szándék. 
 
Ezért a karácsony 
sose érjen véget, 
egész évben tanulj 
békét, emberséget. 
 
Legyen áldott az év 
minden egyes napja. 
Fényben fürödjön a 
Föld minden darabja. 
 
Hidd el nem kell ehhez 
semmi többet tenni, 
tanulj meg mindenkit 
egyformán szeretni. 

 
(Elhangzott a Fenyőünnepen) 

 
Kirándulás  Herenden 

 

   2015. október 14.-én a Hátországi Tagozat Herend-
re kirándult, ahol meglátogattuk a porcelán  manufak-
túrát, melyet 1826 – ban   Sting  Vince  alapított. 
1839-ben a tőkeerős Fischer Mór vette meg a manu-
faktúrát, és ezután csak porcelánt gyártottak, és let-
tek királyi családok szállítói. 
   Hosszú, kemény munkával, de sikerekben és dí-
jakban gazdag út vezetett a mai napig. 
   Bennünket a látogató központban vártak, ahol meg-
ismerkedhettünk a porcelán készítésével, melyet egy 
3 dimenziós film vezetett be. A belépő jegyben benne 
volt egy kávé, melyet az Apicius étteremben fo-
gyaszthattunk el. A múzeumban több termen keresz-
tül gyönyörködhettünk a csodálatos alkotásokban. 
   Ebéd után a helyi Művelődési Házba mentünk, ahol 
már várt bennünket Téglás Miklós a ház Igazgatója. 

Tájékoztatójában – többek között – Herend német aj-
kú lakosságáról és a hagyományok őrzéséről beszélt. 
Bemutatta a könyvtárat, melyben sok értékes könyv 
van. A katolikus templom porcelán ablakát -- mely 
egyedülálló Európában - nem tudtuk megnézni, mert 
csak belülről lehet jól látni és a templomot nem tudták 
kinyitni. Majd legközelebb. 
   Hazafele készülődtünk a buszmegállóba, de még 
volt időnk sétálgatni a Séd patak partján, mely szinte 
behálózza Veszprém megyét. 
  Köszönjük a délutáni tájékoztatást Téglás Miklós 
Igazgató úrnak, így nemcsak a porcelán manufaktú-
rával ismerkedhettünk meg, hanem a település törté-
netével is. Herend címerében méhkaptár is szerepel, 
méhekkel, mely mutatja az ott élő emberek szorgos-
ságát.  

Henzselyné Buzás Margit                                                                                                           
Hátországi Tagozat 

  
A barátságról 

A barátság nem azt jelenti, hogy jogod van beavat-
kozni embertársaid életébe. 

A barátság nem hatalmaz fől arra, hogy tapintatlan 
és neveletlen légy. 

A barátság nem azt jelenti, hogy valaki korlátlanul 
önzéseinknek rendelkezésére áll. 

A barátság nem jogcím arra, hogy jellemhibáinkat 
feltétlenül és kötelességszerűen megbocsássák. 

A barátság nem arra való, hogy valakit meggyőz-
zünk a magunk álláspontjának igazságáról, mindösz-
sze arra alkalmas csupán, hogy mások álláspontját 
megértsük. 

A barátság oka nem lehet sem a véletlen, sem az 
egymásrautaltság. Még kevésbé azonos világnézeti 
beállítottság, vagy politikai célkitűzés. A barátság oka 
egyedül a barátság maga. Az emberi lélek valami 
olyan titka ez, mint a zenének a hangok harmóniája. 
Nem azonosak, de kiegészítik egymást. 

Az igazi barátság olyan az emberi világ diszharmó-
niájában, mint egy finom, halk akkord. 

(Te és a világ) 
 

Aki megbántotta a maga atyafiát, az nyújtson kezet 
neki, még mielőtt lemenne a nap, s aki bántás kese-
rűségét hordozza magában, az bocsásson meg, mie-
lőtt lemenne a nap, mert ha nem, a bántás emléke 
megmérgezi körülötte az éjszakát, és gonosz gondo-
latokat terem. A gonosz gondolatok pedig beteggé 
teszik, és rendre megölik azt, akiben gyökeret 
vernek.  

(Kard és kasza) 

 
Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendég-

fogadó. Van napsugara, vize, pillangója, madara. 
Van virágja, rengeteg sok. Tanulj meg örvendezni 
nekik. Sajnos embere is van. Igyekezz kevesebbet 
törődni velük és többet azzal, ami még a világ szép-
ségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség 
minden pusztításai mellett is. Nem győzöm eleget 
mondani: tanulj meg örvendezni. Annak, hogy élsz. S 
mert élsz: gazdag lehetsz. 

(Költő és a macska) 
 

Wass Albert 
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Régi téli napok 
   Ahogyan az ember halad a korban, egyre idősebb 
lesz, megjön benne a hajlam a nosztalgiázásra, az 
elmúlt időszakra, gyermekkora, fiatalabb éveire való 
visszaemlékezésre. 
   Én most gyermekkorom =1948-56) téli napjaira 
emlékezem. abban az időben még igazi telek voltak, 
Erzsébet és Katalin napokra többnyire leesett a hó, 
hideg éjszakák, hajnalok voltlak, a Duna-holtága be-
fagyott, szép zöld tükörjég volt rajta. Az ablak alatt 
hajnalban hallottuk a havas járdákon a csikorgó 
csizmákat és bakancsokat, ahogy az emberek dol-
gozni mentek. 
   A lakásokban – vidéken, a Dunamenti – Adonyban 
– nem gázzal, hanem fával és szénnel fűtöttek, s bi-
zony a konyhában már felkelés előtt be kellett gyúj-
tani, hogy ne a hide4gben öltözve kezdjük a napot. 
A szobákban pedig a délutáni órákban gyújtottak be, 
hogy oda behúzódva töltsük el lefekvésig az időt. 
   Az iskolában is kályhákban égett a tűz, hogy me-
legben tanuljunk és írni tudjunk. 
   Televízió, mobil telefon, laptop és egyéb „kütyük” 
nem voltak,világvevő rádió is kevés háztartásban, 
így elég leleményesnek kellett lenni az embereknek 
ahhoz, hogy a hosszú, téli estéket családi ill.  rokoni 
körben eltöltsék. 
   Nagyobb közösséget a mozi terem fogadott be, 
ahová nekünk, diákoknak csak az iskolától kapott 
engedéllyel szabadott elmenni az esti előadásokra. 
(Milyen felháborodás lenne ma ebből!) 
   Otthon, a nagyobb helységben összegyűlve, csa-
lád, rokonok, barátok társaságában mégsem unat-
koztunk esténként. Mi gyerekek, nagyon is jól érez-
tük magunkat a felnőttek társaságában. S milyen 
eseményeken tudtunk részt venni? Sokfélén. 
   A hosszú, téli esték alkalmat adtak a felnőtteknek, 
főleg az  asszo9nyoknak arra, hogy ilyenkor vegyék 
elő a lyukas zoknikat, stoppolják be a lyukat,  varrják 
meg a szakadt ingeket, a leesett gombokat. Majd 
sor került a kötésekre – kesztyűk, jégzoknik, sálak, 
fejfedők – a horgolásokra, a tollfosztásra,kukorica-
hántásra, morzsolásra, tavasz közeledtével a kotlós 
alá való tojások beszerzésére, vagy csak egyszerű-
en a régi, megtörtént események felelevenítésére, 
átbeszélésére.  
   Aztán ott voltak a játékok, amelyekbe mi, gyerekek 
is bekapcsolódhattunk, akár felnőttekkel játszva, 
akár magunk között. Dominóztunk, kártyáztunk – 
magyar kártyával, römivel – sakkoztunk, kockáztunk, 
modelleztünk, csutkababákat készítettünk, marok-
kóztunk, gombfociztunk. 
   Nagyon szerettük a felnőttek beszélgetéseit, törté-
neteit hallgatni. 
   Legjobban mégis azt szerettük, hogy ezen alkal-
makkor a meleget sugárzó „sparheit” sütőjében ott 
készült a sült- tök, a sült- birsalma, a sült-krumpli, 
amelyet többnyire kacsazsírral vagy libazsírral et-
tünk, s jó néhány ezen alkalmakra sütött sütemény.  
S ahogyan közeledett a karácsony és az új év, úgy 
kezdték a felnőttek betervezni a disznóöléseket, 
sorba, egymás után, hogy mindig legyen friss disz-
nótoros a téli estéken. S persze ilyenkor mi gyere-

kek is kaptunk feladatot. Favágás, vízhordás, tüzelés, 
disznóhólyagfújás-tágítás. 
   Nap közben – különösen a hétvégeken – a szánkó-
zás, korcsolyázás, a téli foci, a jégkorong, a madarak 
téli etetése, a háziállatok itatóinak mindig működőké-
pes tartása… 
   Valószínűleg jóval több regényt, könyvet és egyéb 
irodalmi művet olvastunk, mint most az unokáink. 
Bizony, amikor gyermekkoromról meséllek, csak hall-
gatják, sokat kérdeznek. S én boldogan mesélek, de 
belül magamban fájdalmat is érzek, hogy a cikkben le-
írt eseményekből ők eddig talán semmit sem éltek 
meg, s talán már nem is fognak megélni. 
   A mai rohanó világban már a gyermekkor is leter-
helt, különböző szakkörök, külön-órák, utazások – fő-
leg itt Budapesten – alig-alig adnak „játszó-
gyermekkorra” való lehetőséget. S azt a kis időt, ami 
mégis marad, elveszi a tv, a mobil-telefon, a laptopo-
zás és még ki tudja, mi minden más „kütyü”! 
   Régi, szép, havas, téli napok, manapság hol vagy-
tok? Hiszen már évek óta alig-alig van hó, csikorgó, 
ragyogó! S főleg családokat, rokonokat, barátokat és 
gyerekeket összehozó, kályhatűz melegítette össze-
jövetelek, meghitt beszélgetések! 

Jobbágy Zoltán nyá. ezds                                                                                                                  
F-I. tagozat 

 
Ismét lesz NYUGDÍJAS BÁL! 

2016. február 9.-én, kedden 16-20 óráig 
 

   Ilyen máshol nincs, ezt higgyétek el! Nyugdíjas 
bált évek óta már csak a Budapesti Nyugállományúak 
Klubja rendez – idézem az elnöknek Nagy Gyula nyá. 
ezredesnek a küldöttgyűlésen mondott szavait. 
   Ez hihetetlen, de tényleg így van. A rövid közlés 
mögött az a tény rejlik, hogy mind az előző, mind a je-
lenlegi ügyvezetés és a mögötte álló kis csapat sok 
szeretettel, törődéssel és rengeteg munkával, évek 
óta tevékenykedik a bál megtartásáét és sikeréért. 
   Barátaim – mondta az elnök, élvezzük együtt a cso-
dálatos helyszínt, a Honvéd együttes művészeinek 
operett-műsorát és a zenét, ahol a 70-80 évesek is 
örömmel táncolnak a jó zenére, hiszen táncolni is 
könnyebb a sima parkettán, mint menni. 
   A sikerért a tagság akarata is szükséges, ezért 
menjünk el minél többen! 2015-ben 233-an voltunk. 
Érjük el idén a 300-as létszámot! 
   Keressük a szponzorokat, de egyéni tárgyi felaján-
lással is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a kwíz-játék is 
minél sikeresebb legyen! 
   A részvétel ára idén is 4 000 Ft. A 17.00-18.00-ig 
tartó vacsora előre válaszható két fajta menüből. Az 
asztalnál megvásárolható kwíz-jegyek ára 400 Ft. 
A menü: Sertésszűz gombás húspráddal burkolva és 

sült kacsacomb pezsgős káposztával és ra-
kott burgonyával, tejszínes csokoládétorta. 

B menü: Joghurttal és sajttal egybesütött jércemell és 
mézes-mustáros pulykamell duó zöldborsós 
burgonyapürével és spárgacsokorral, tejszí-
nes epertorta. 

Ital: 1 – 1 pohár pezsgő, sör vagy bor, 1 ü. ásványvíz. 
 

JÓ SZÓRAKOZÁST! 
Ügyvezetés 
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   Szatmári kirándulásaink 
   Júliusban a Gödöllői Nyugdíjas Egyesületünk kö-
zel száz tagjával látogatást tettünk hazánk egyik tör-
ténelmi emlékekben leggazdagabb vidékén Szat-
márban. 
   Az egykor összefüggő tájegységet ma az ország-
határ szeli ketté, így utunk a határon túlra Romániá-
ba is átvezetett. 
   Első állomásunk Máriapócson a görög katolikus 
bazilika volt, nemzeti kegyhelyünk. A könnyező cso-
datévő szűzhöz búcsúk alkalmával ezrek látogatnak 
el. A csodálatos ikonosztáz, a szentély pazar dí-
szítményei mindnyájunkat lenyűgöztek. 
   Nyírbátor a Báthoriak ősi fészke. A felújított rene-
szánsz várkastélyban több mint negyven élethű vi-
aszfigura eleveníti meg a család életét, az akkori tör-
ténelmi eseményeket. 
   A panoptikumban hölgytagjaink az autóbusz után 
átválthattak az előtérben felállított seprűnyeles jár-
műre, melyről sztárfotóink is tanúskodnak. 
   A város gótikus temploma, s a minorita templom 
faragott oltárai legféltettebb nemzeti kincseink közé 
tartoznak. 
   Egyedülálló a várostörténeti sétány, mely a város 
történetét, szobrokban, domborművekben jeleníti 
meg. 
   A város jelképe a sárkány képeken, a település 
címerében, szobrokon, s még a tó fölött is megjele-
nik, s hirdeti az ősi település legendáját. 
   A tartalmas nap végeztével jól esett megmártózni 
a termál strand bársonyos vizében, s kicsit hűsölni a 
fák lombja alatt a még alkonyatkor is kitartó hőség-
ben. 
   Másnap a határon túlra vettük utunkat.  
   Nagykároly az egykori mozgalmas megyeszékhely 
ma határ menti kisvárosként éli mindennapjait. A Ká-
rolyiak, akik hosszú évszázadokon át voltak a ma-
gyar történelem meghatározó személyiségei itt épí-
tették fel legrégebbi csodás kastélyukat. 
   A kastélyt most két éve restaurálták uniós forrá-
sokból, így megtekinthettük a pazar módon beren-
dezett lakosztályokat, vadászati gyűjteményüket. 
   A kastély épületét körülvevő védett őspark évszá-
zados öreg fái az ősök emlékét idézték. Árnyas 
lombjuk alatt jól esett megpihennünk.  
   Nagykároly irodalmi emlékeket is őriz: itt ismerke-
dett meg Petőfi Szendrei Júliával, itt született Kaffka 
Margit.  
   Szatmárnémeti a jelenlegi megyeszékhely nagyvá-
ros a Szamos partján. Régi főterének minden épüle-
te a magyar időket idézi. A Vécsey házban írták alá 
a Rákóczi szabadságharc befejezéseként a szatmári 
béke dokumentumát. Emléktáblája előtt megemlé-
keztünk az eseményről, s egyesületünk nevében el-
helyeztük koszorúinkat. 
   A szatmári székesegyház monumentális épületé-
ben a magyarok nagyasszonya - Szűz Mária tartja 
kezében a jogart és az országalmát. 
A főtér csodálatos szökőkútrendszere, a pompázó 
virágok sokasága, a régi Pannónia Szálló tulipános 
díszítményei sokáig megmaradnak emlékezetünk-
ben. 

   Kirándulásunkat nemcsak a számtalan páratlan ér-
tékű látnivaló tette emlékezetessé, hanem a szívé-
lyes fogadtatás és a finom szatmári ételek, sőt italok 
is. 
   Csoportjaink érdeklődése, kitartása a 30 fokos hő-
ségben, igazán dicséretre, elismerésre méltó volt, s 
úgy hiszem ezzel a látogatással Szatmárban is 
öregbítettük városunk és egyesületünk hírnevét. 
                                            

Hajnal Irén idegenvezető 
                                              Gödöllői Tagozat  
 

Kenesei egynapos kirándulásaink 
 

Barátaim megéltünk, szép napra ébredtünk. 
Szépkorúak összegyűlve, 
egymásnak ismét örülve 
Eltöltünk egy csodás napot 
kenesei üdülőben. 
 

Felszállunk a „Tekergő”-re, 
Balcsin leszünk egy-kettőre. 
Lángost, halat falatozunk,  
sört, kávét kortyolgatunk,  
s közben elnótázgatunk. 
Zoli megmasszírozza vállunk, 
Marikával meg ingázunk. 
 

Balatonban megmártózva, 
testileg-lelkileg megújulva, 
délután hazatérünk otthonunkba. 
 

Szervezőink: Marika és Áron,  
jövőre is itt leszünk,ám, mindenáron! 
Köszönjük fáradozástokat,  
találkozzunk még nagyon sokat, 
Üdülőnek is köszönjük, 
hogy ennyiszer itt lehettünk. 
 

Maradjon meg jó reményünk,  
hogy sokáig még így éljünk.+ 
Jön a hosszú ősz és tél. 
Nyugdíjas attól sem fél. 
Magunkra majd jól vigyázzunk, hogy  
Jövőre ismét találkozhassunk! 
Most búcsúzom Jó Barátok, 
„Erőt, egészséget kívánok!” 

                                                                                

┼ Rétfalvi Leventéné                                                                                              

Goóz Áron nyá.ezds. 
 Hadtáp tagozat 

 
   Nincs titkosabb és nemesebb ajándék az életben, 
mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész 
barátság. S nincs ritkább. 
   A barátság sokkal bonyolultabb, fájdalmasabb és 
erőszakosabb kapcsolat, mint a szerelem. 
 

Márai Sándor 
 

   Barátok nélkül már csak azért is véged, mert csak 
a barátod szeret annyira, hogy rád ordít, ha 
elkanyarodol a helyes útról. 

Szabó Magda 
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A Hadkiegészítő Tagozat záró közgyűlése 

   Az MH BPNYÁK Hadkiegészítő Tagozata 2015 
december 08.-án a Honvéd Kulturális Központ 
Regiment  Étterem Zászlós termében tartotta a 
2015 évet záró beszámoló közgyűlését. A him-
nusz elhangzása után Ladiszlaidesz László nyá. 
őrnagy a tagozat titkára nyitotta meg a rendez-
vényt. Köszöntötte a tagságot, a megjelent ven-
déget Nagy Gyula nyá. ezredes urat a Klub elnö-
két, a tagjaink közül a két hajdani parancsnokot 
Zachár István nyá ezredest és Szombat István 
nyá. ezredest. Megállapította, hogy a közgyűlés 
határozatképes.  

 

 

   Régi hagyományainknak megfelelően köszöntő 
vers következett, melyet Pintér Sándor tagtár-
sunk, a vezetőség közművelődési felelőse adott 
elő. A levezető elnök ezt követően átadta a szót a 
tagozat elnökének Szentpéteri Imre nyá. alezre-
desnek, aki ismertette a vezetőség beszámolóját, 
a 2016 évi munkatervet és költségvetési tervet. 
   A beszámolóban kitért a tevékenységünk éves 
célkitűzéseire és feladataira, a szervezeti életünk 
értékelésére. Szomorú szívvel emlékeztünk az év 
során elhunyt tagjainkra, akik egyben elnöki funk-
ciót is betöltöttek, így Katrenák Károly és Bacsárdi 
Sándor nyá alezredes urakra. Az év során a tago-
zat 9 vezetőségi és 9 klubnapot tartott. A 66 fős 
tagságból általában a fele 25-35 fő jelent meg 
ezeken a rendezvényeken. A meghívott „külső” 
előadók között szerepelt Pisák Györgyi, Dr Sand-
ra Sándor professzor úr, Nagy Gyula nyá. ezre-
des, Szabó Béla nyá. mk. alezredes és Takács 
Tibor őrnagy úr, akik a saját  területükről tartottak 
színvonalas előadást számunkra. Szó esett a 
közművelődési munkáról, tagozati rendezvények-
ről. A szociális és kegyeleti munkáról, a tagozat 
társ szervekkel történő együttműködés tapasztala-
tairól. Örömünkre szolgált, hogy ebben az évben 
tagjaink közül három fő is miniszteri szintű elisme-
résben részesült. Képviseltettük magunkat a Ka-
tonaözvegyek Országos Találkozóján. 19 fő kerek 
évfordulós születésnapját ünnepeltük. 16 főt a ve-
zetőség részesített szerény elismerésben. Rövi-
den szó esett a 2015 évi költségvetési tervünk tel-

jesítéséről is. A pü. és költségvetési szabályokat 
betartva nem léptük túl a kereteinket. 
   Ezt követően ismertetve lett a 2016. évi költség-
vetési terv és a 2016. évi munkaterv. Ez utóbbi 
mindenki részére kiosztásra is került. Beszámoló 
végén az elnök megköszönte a tagozat valameny-
nyi tagjának az elmúlt évben végzett munkáját, az 
együttműködő szervek segítő tevékenységét.  
   Az elhangzott napirendhez többek között hoz-
zászólt: Zachár István nyá. ezredes a munkater-
vet kiegészítve azzal, hogy a kirándulók feltétlen 
érintsék az Ő szűkebb hazáját „Lovast” és kíván-
ja, hogy a költségvetési tervben ne legyen kiadás 
„temetési költségre”. Nagy Gyula nyá. ezredes, 
aki köszöntötte az egy éves vezetőséget, megem-
lítette, hogy a 29 tagozat közül 6 olyan bázis ala-
kulat van, amelyik segíti az adott fegyvernemi 
nyugdíjas klub munkáját. Szerencsés helyzetben 
van ez a tagozat, mert ma is létezik a jogutód 
szervezete.  
   Az MH HKNYP 1. KIK jól dolgozik, sok a mun-
kájuk, de e mellett segítik a tagozatot. Szombat 
István nyá. ezredes megköszönte a vezetőség 
ajándékát, az éves programot jónak tartja. Kása 
László nyá. ezredes szerint a beszámoló tükrözte 
azt a munkát, amit az év folyamán végeztünk. 
Megdicsérte a vezetőség munkáját, azt kívánta 
sokáig végezzenek még ilyen aktív tevékenysé-
get. A felmerült kérdésekre, az elhangzott véle-
ményekre az elnök megadta a válaszokat.  
   A levezető elnök szavazásra kérte fel a jelenlé-
vő tagságot. Ellenvélemény és tartózkodás nélkül 
egyhangúan elfogadták a beszámolót, a jövő évi 
munka- és költségvetési terveket. 
 

 
 
   Ezt követően az elismerések átadására, a dec-
emberi születés és névnaposok köszöntésére, 
Pintér Sándor záró versének elszavalására, 
Zachár Pista bátyánk vicceinek elmondására, vé-
gezetül a hivatalos rész a „Szózat” meghallgatá-
sával ért véget. 
   Rendezvényük az elnök pohárköszöntőjét köve-
tően a „Ház” Regiment éttermében készült finom  
három fogásos vacsorával és baráti beszélgetés-
sel ért véget.  

                                                                                    
Szentpéteri Imre nyá. alezredes 
 Hadkiegészítő Tagozat elnöke                                                                                
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Matzon Jenő 1940-2015 
(HA5FA) 

   Rövid, de súlyos betegséget követően váratlanul 
elhunyt 75. évében Matzon Jenő az egykori legendás 
rádiótávírász és rádióamatőr. Már 17-éves korában 
belépett a miskolci MHSZ rádióklubjába, ahol elsajá-
tította a rádiótechnikai alapismereteket. A rádióama-
tőrködés egy életre meghatározta további sorsát, hí-
vatásává vált a rádiózás. 1960-ban bevonult a Honi 
Légvédelem MN 5566 alakulatához, ahol 6 hónapos 
rádiótávírász kiképzésben részesült, ami nem jelen-
tett megpróbáltatást, mert már rendelkezett távírász 
vizsgával. Sorkatonaként segítette társait és sza-
kaszparancsnokát a kiképzés eredményes végrehaj-
tásában. Egyéves szolgálata után parancsnokai fel-
ajánlották, hogy vállaljon tovább szolgálatot, amiből 
nyolc év lett. Közben elvégezte a nemzetközi rádió-
amatőri iskolát és megkapta az adóengedélyt HA5FA 
hívójellel. Leszerelése után a MALÉV-hez került, mint 
hajózó rádiós és navigátor, majd átkerült a Repülő-
gépes Szolgálathoz, hasonló beosztásba.1969-1974-
ig a Budapesti Zrínyi Miklós rádióklubot vezette 1989-
ben felkérést kapott, hogy vegye át a MOM rádióklub-
jának vezetését, amelyet haláláig irányított. A Magyar 
Rádióamatőr Szövetség 1989-évi újjáalakulása után 
a Budapesti Területi Szövetségnek titkárává válasz-
tották majd a Szövetség QSL irodáját is vezette. Mint 
rádióamatőr több mint 400 hazai és nemzetközi dip-
lomát szerzett és tagja volt a négy alkalommal világ-
bajnokságot nyert magyar válogatottnak. Rádiótáv-
írász versenyeken többször volt Budapesti és orszá-
gos bajnok. Nagy gondot fordított a rádióklubjában a 
fiatalok képzésére, Sportoktatói oklevelet és nemzet-
közi II osztályú sportbírói minősítést szerzett. Rádió-
amatőri munkáját több alkalommal oklevéllel és kitün-
tetéssel ismerték el. Matzon Jenő szerette a társasá-
got, és amikor tudomást szerzett a Budapesti Nyugál-
lományúak Klubjáról, azonnal jelentkezett a Híradó 
tagozatnál és belépett. 2010-től aktív tagja lett a ta-
gozatnak, rendszeresen eljárt a klubnapokra és kap-
csolatot szervezett a MOM rádióklub és a tagozat kö-
zött, így betekinthettünk a rádióklub munkájába, a rá-
dióamatőrök mindennapi életébe. Tavaly ősszel ren-
dezett egy közös bográcsos partit a Naplás-tó part-
ján, ahol több mint 40-en vettünk részt. Nagy sikere 
volt, mert nem csak a marhapörkölt volt ízletes, de 
kaptunk egy kis bemutatót a tóparton telepített ama-
tőr rádiótávíró összeköttetésből, a klub egyik távírá-
szának sikerült egy török amatőrrel táviratot váltani. 
Többször felkértük a tagozati napunkon előadás 
megtartására, legutóbb májusban mutatta be a pol-
gári repülésirányítást és a navigáció gyakorlati alkal-
mazását. A MOM klub részt vett a 2013-ban szerve-
zett híradók éjszakáján.  
   2015. június 30.-án a Gazdagréti Szent Angyalok 
templom urnatemetőjében nagy részvéttel helyezték 
örök nyugalomba. Jó megjelenésű, kellemes és hu-
moros egyénisége mindnyájunknak hiányozni fog. A 
HA5FA többé nem jelentkezik. Emlékét örökké meg-
őrizzük. 

Soós Tamás nyá. alezredes  
                                 Híradó tagozatelnök 

Anyanyelvünk napja február 21. 
 

   Az azonosságtudat, az etika, a történelem, a kultú-
ra és a nyelv függvénye. Ha ezekből bármi hiányzik, 
a nemzet bajba kerül. „A magyar nyelv a magyar lét 
háza” – írta Görömbei András  akadémikus, majd Sü-
tő Andrást idézi: „Nyelvéből kiesve létének céljából is 
kiesik az ember.” 
  A XIX. sz-ban írta  a nyelvészkedésről is ismert Kiss 
Dénes Anyanyelv  című bölcs, vallomásos versét: 

Anyanyelvből születtem én 
emberré ez emel. 
Szívem szavakból lesz kemény 
Kő és madár a költemény 
ölembe lágyul el. 

Ülés helyett rám dal vigyáz, 
legtisztább vérrokon. 
Mert tűz a szó, zászló vér, gyász 
sziklát omlasztó siratás 
Tudom és nem tudom. 

Mindenem, mi valamit ér 
mi fenntart és elejt, 
szeretet, áldás, szenvedély, 
szóban fogan s ott véget ér 
a lélek és a sejt! 

   Pécsi György, a reálisan látó irodalomkritikus írja: 
„Ma már azt hiszem ott tartunk, hogy a közös nyelv  
megléte is erősen kockán forog. Hiába vannak nem-
zetközi sikereket elért, jelentős díjakkal is elismert 
íróink, a nyelvet – óvatosan írom le – már nem a ma-
gyar irodalom teremti, hanem az interkultúra és a tö-
megmédiumok. Egy bárgyú és értelmetlen reklám-
szöveg hatékonyabban formálja a nyelvet, mint bár-
mely szakmai és közönségsikerre vitt értékteremtő, 
kortárs magyar regény vagy verses kötet.” 
   Az értékteremtőn van a hangsúly, tehát az egész-
séges, tiszta nyelven, amely gondolatokat közöl és 
nem ostoba reklámszövegeket.  
   S miért fontos az anyanyelv? Azért, mert az első-
nek megtanult nyelvet jelenti. Ez a nyelv a világ meg-
ismerésének, kategorizálásának az alapja. Úgy látjuk 
a világot, ahogy azt az anyanyelvünk kikristályoso-
dott, hagyományos „szűrője” engedi. Alkotó nyelvi 
megújításra, tehát emberi teljességünk kibontakozta-
tására is főként anyanyelven vagyunk képesek. Az 
anyanyelv identitásjelölő. 
   A kialakult nyelvekben, amelyek valakiknek mindig 
az anyanyelvük is, mélységes demokratizmus rejlik. 
Éppenséggel az, hogy minden nyelv – a nyelvészek 
szerint – egyenrangú, mert alkalmas a világ teljessé-
gének tükrözésére. 
   Mélységes demokratizmus az, hogy minden nyelv, 
mint az ember: egyedi, megismételhetetlen. Ha el-
kezdődik rohamos pusztulásuk, ki tudja, hol áll meg a 
folyamat. 
   Aki más nyelvet tanul az toleránsabb, befogadóbb 
ember lesz, mert megismerkedik a világ látásának 
más módjával. 
A fontos mégis az, hogy ragaszkodjunk saját anya-
nyelvünk tökéletes ismeretéhez és használatához, 
mert ezen a nyelven értjük meg honfitársainkat, múl-
tunkat, jelenünket és jövőnket.  

Jobbágy Zoltán nyá. ezds. 
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 Élménydús kirándulás Diósgyőrben és  
Miskolcon 

 

   A  Közművelődési Bizottság  szervezésében  él-
ményekben  gazdag  kirándulást tettünk  október 21.-
én Diósgyőrben és Miskolcon. A 20 fős, jó hangulatú 
csapat remek napsütéses időben InterCity-járattal 
utazott Miskolcra, majd onnan egyenest a nagyváros 
jellegzetes zöld mintás villamosával Diósgyőrbe.  
   Rövid séta után egy kedves, kitűnő idegenvezető 
hölggyel szervezetten jártuk végig a történelmi múlt-
jához méltó módon nemrég felújított diósgyőri vár ud-
vari lépcsőit, belső kiállító termeit, a rondelláról és a 
vártoronyból látható felejthetetlen panorámát, az ősz 
színeiben pompázó Bükk erdős domboldalait. A góti-
kus diósgyőri vár egy XII. századi várépület helyén 
épült a XIV-XV. században. A szemünk láttára meg-
elevenedő történelem a várépítő és vadászatokra 
oda járó Nagy Lajos királyt, a királynők  hálószobáit 
és fürdőjét, s nem utolsó sorban Mátyás király korát 
és a különböző időszakok lovagi fegyverzeteit is 
megidézte. Két évszázadon át királynéi birtok volt és 
itt épült 1823-ban az első kőszínház, melyben ma-
gyar nyelven játszottak. Kétségtelen, hogy a vár ma 
az ország egyik legjelen-tősebb műemléke, ahol 
rendszeresen szerveznek várjátékokat és a diákok, 
fiatalok egyik kedvenc ismeretterjesztő jellegű kirán-
dulóhelyévé vált. Közép-Európa legnagyobb lovag-
terme pedig különleges hangulatot áraszt mindehhez. 
   Egy kellemes ebéd és borozgatás után visszatér-
tünk villamossal Miskolcra. Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye székhelye (ma 170.000 fős lakosságával az 
ország 3. legnagyobb városa) rendkívül kellemes be-
nyomást  keltett  számomra.  Az  utóbbi években  
mindig azt hallottam,  hogy leépülőben van.  Igaz, 
hogy a város és környékének központi ipari jelentő-
sége nagyban csökkent (sajnos!), de a várost karban 
tartják, szép épületek, virágzó kulturális látnivalók so-
ra képes színes programot biztosítani minden érdek-
lődő számára. A város képző- és zeneművészeti ha-
gyományai az országhatáron túl is hírnevet szerez-
tek. 2008-ban a „Kultúra Magyar Városa” díjjal jutal-
mazták. Egyetemi központként pedig napjainkra a 
műszaki mellett a humán szakemberképzésnek is 
bázisa.  
   A látnivalók bő választékából egy fél délutánra jutó 
időt a belvárosi séta mellett egy rendkívül figyelemre 
méltó látogatással színesítettük a miskolci Herman 
Ottó Múzeum Galériájában. A múzeum számos kiállí-
tásnak ad otthont, melyekből különösen kettő ragadta 
meg a figyelmemet. „Egy miskolci nemes az orszá-
gos politikában” címmel Szemere Bertalan és pálya-
társai (Kossuth Lajos, Vay Miklós, Pálóczy Lajos, Lé-
vay József és mások) pályáját mutatja be az egyik 
kiállítás történelmi, irodalomtörténeti, művészettörté-
neti és művelődéstörténeti eredeti, muzeális tárgya-
kon keresztül. A másik a múzeum új állandó régésze-
ti kiállítása a Kárpát-medence leggazdagabb honfog-
lalás kori temetőinek bemutatásával.    
   Szóval – nagyszerű kirándulás volt. Köszönet Pin-
tye János nyá. ezredes úrnak, a Közművelődési Bi-
zottság elnökének a gondos előkészítésért és szer-
vezésért! Ide még vissza kell jönnünk!  

   Végezetül álljon itt az a figyelemre méltó és igaz  
gondolat, amely Herman Ottótól, a híres és sokoldalú 
magyar polihisztortól és kutatótól, a múzeum névadó-
jától származik: „Dicsőség nincsen, csak kötelesség!” 

Hárai Tibor                                                                                                               

A magyar katonai térképészet napja 
    A magyar katonai térképészet napját minden év-
ben február 4-én ünnepeljük, annak emlékére, hogy 
Bőhm Vilmos magyar hadügyminiszter 1919. február 
4-ei 2377. számú (10-1919.) rendeletével létrehozta 
a Magyar Katonai Térképészeti Csoportot. 
   Fontos lett ez a dátum a katonai térképészek szá-
mára, annak ellenére, hogy vérzivataros időkben szü-
letett meg az önállóság. Neves magyar térképésztisz-
tek már az I. világháború elején szerették volna az 
önállóság megteremtését. 
   Figyelemreméltó és jellemző a XX. században be-
következett fejlődésre, hogy a hadseregtől független 
önálló magyar térképezés megteremtését is több ne-
ves tudós szorgalmazta, ami mindenképpen a térké-
pezésnek, mint tudományterületnek a polgárosodását 
is mutatta. 
   A Történelem viharai többször átírták a dátumokat. 
A katonai térképészek például 1981-ben ünnepelték 
a 35. évfordulót, mert a döntéshozók akkor kicsit át-
értékelték a két háború közötti időszakot azzal, hogy 
igazán az önállóság csak 1946-ban teremtődött meg.  
   Ezt az időszakot, a változó szellemű megközelíté-
seket a Budapesti Nyugállományúak Klubja térké-
pész tagjai személyesen élték meg. A tagozati össze-
jöveteleken azonban mindig a katonai hivatás iránti 
elkötelezettség – most már csak inkább nosztalgia és 
emlékezés - és a szakmaszeretet szólal meg. A be-
szélgetések során a szakmai nyelvezet még közös, 
hiszen egy időben voltak fiatalok. A terepezéseket és 
a kalandokat néha-néha felidézik, még mindenki is-
meri a régi műszerek nevét, amelyek többségét már 
csak a múzeumokban lehet látni, pedig emberi lép-
tékkel mérve nem múlt el sok idő, de a változás se-
bessége szinte szédítő. 
   Egyre fontosabb lett a család, az unokák okossága 
és az egészség. „Már a kétéves dédunokám úgy ke-
zeli az okos telefont, hogy szinte nem értem mit is 
csinál a kis kópé „ - mondja az egyik kedves kolléga, 
aki híres volt újításairól és technikai ismereteiről. 
   2012-ben mindenki örült a Magyar Örökség Díjnak, 
mint ahogy most is, amikor a miniszter elismeréssel 
és csodálattal szólt a katonai térképészek határon 
végzett hihetetlen teljesítményéről. Úgy érezhették, 
hogy ők is kapnak a dicséretből, hiszen a maguk ide-
jében ők is képesek voltak hasonló teljesítményre… 
   A Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálata 
(MH GEOSZ) és a HM Zrínyi Térképészeti és Kom-
munikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 
együttesen és a hagyományok szerint – mint egykor 
a közös nagy Intézet – ebben az évben is december 
3-án meghívta és vendégül látta valamennyi nyugdí-
jas munkatársát. Az ebéd és a bizony hosszúra nyúlt 
beszélgetések után a vendégek átvehették a követ-
kező évi, Somogyországot ábrázoló gyönyörű dom-
bortérképet is. Köszönjük! 

Szabóné dr. Szalánczi Erika 
          térképész tagozatelnök 
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Honvéd Kulturális Központ 
programajánló 

 

Január 
10. vasárnap 17 óra 
Zenés táncest a Stefánián 
Bulletproof Zenekar. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Igényjogosultak: 800 Ft 
 
11-18. naponta 13-18 óráig 
Épületek gyufaszálból 
Szűcs Pál nyá. r. alez. kiállítása 
Finisszázs: január 16-án 11 óra 
A belépés díjtalan! 
 
14. csütörtök 17 óra  
Mindenki hadtudománya 
A tüzérség, avagy jelenkorunk  
főnix-madara  
Előadó: Gulyás Géza 
Helyszín: Gobelin terem 
A belépés díjtalan! 
 
15. péntek 15 óra 
"A Bethesda kórház 150 éve" 
A belépés díjtalan! 
Megtekinthető: február 3-ig 
 
17. vasárnap 17 óra 
Zenés táncest a Stefánián 
Classic Beat Band zenekar. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Igényjogosultak: 800 Ft 
 
21- 30.  13-18 óráig 
„Vár állott most kőhalom…” 
Kiállítás a Katonai Képzőművésze-
ti Alkotótábor és a Vajai Honv. Mű-
vésztelep alkotásaiból 
Helyszín: Stefánia Galéria 
A belépés díjtalan! 
 
22. péntek 18 óra  
Zenés-táncos vacsoraest  
a NAUTILUSSAL  
Asztalfoglalás és jegy a jegypénz-
tárban! 
Helyszín: Regiment étterem 
Belépő: 1 500 Ft 
Nautilus tagságival: 1 000 Ft 
Igényjogosultak: 800 Ft 
 
24. vasárnap 17 óra 
Zenés táncest a Stefánián 
Sétahajó Zenekar 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Igényjogosultak: 800 Ft 

 
24. vasárnap 11 óra 
Stefánia Családi Színház 
Csukás István - ÁGACSKA  
A Körúti Színház előadása 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 1 500 Ft 
Igényjogosultak: 1 200 Ft 
 
26. kedd 10.30 óra 
Gondtalan órák 
Mi ketten... Gregor Bernadett és 
Szarvas Attila pódium műsora 
Helyszín: Színházterem 
Du. zenél a Pódium Band Zenekar 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 700 Ft 
 
28. csütörtök 17 óra 
Missziós történetek 
Vallásháború, felekezeti villongás, 
szektariánus erőszak 
Iszlám Állam (IS) módra 
Előadó: Dr. Isaszegi János ny.vőrgy. 
Helyszín: Gobelin terem 
A belépés díjtalan! 
 
31. vasárnap 17 óra  
Zenés táncest a Stefánián 
Luxemburg Rádió Zenekar. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Igényjogosultak: 800 Ft 
 

Február 
 

2. kedd 17.30 óra 
Stefánia irodalmi kör 
Faludy György és Kovács Fanni  
élete és művei 
Helyszín: Intarzia terem 
A belépés: 500 Ft  
 
5 – 21. 
Nemes Károly őrnagy  
„ Velencei Álarc” kiállítás 
Helyszín: Stefánia Galéria 
Belépés díjtalan  
 
7. vasárnap 17 óra 
Zenés táncest a Stefánián 
Bulletproof Zenekar. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Igényjogosultak: 800 Ft 
 
11-26. 
Kiállítás 
Nyírő Gyula Kórház Pszichiátria  
Helyszín: Caffé Galéria 
Belépés díjtalan! 

 
11. csütörtök 17 óra  
Mindenki hadtudománya 
A magyar katonai szaknyelv 
megújítása 
Előadó: Mező András, Bakos 
Tamás 
Helyszín: Gobelin terem 
A belépés díjtalan! 
 
14. vasárnap 17 óra 
Zenés táncest a Stefánián 
Classic Beat Band zenekar. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Igényjogosultak: 800 Ft 
 
17. szerda 17.30 óra 
Stefánia Szalon  
Vendég: ? 
Helyszín: Stefánia palota 
Belépés: 500,- Ft 
 
18. csütörtök 18 óra  
HELYŐRSÉGI GÁLA 
 
19. péntek 11 óra  
STEFÁNIA - MESESZÍNHÁZ 
Jégkirálynő 
A NEKTÁR Színház előadása 
Csoportos ár: 1000 Ft  
Egyéni ár: 1200 Ft 
  
19. péntek 18 óra  
Zenés-táncos vacsoraest 
a NAUTILUSSAL  
Asztalfoglalás és jegy a jegy-
pénztárban! 
Helyszín: Regiment étterem 
Belépő: 1 500 Ft 
Nautilus tagságival: 1 000 Ft 
Igényjogosultak: 800 Ft 
 
20. szombat 19-02 óráig 
Farsangi Brodway a Stefánián  
”Minden ami tánc - minden ami 
zene - minden ami musical” 
Helyszín: Stefánia Palota 
Belépő: 13 000 Ft 
Igényjogosultak: 11 000 Ft 
 
21. vasárnap 11 óra 
Stefánia családi Meseszínház 
Jókai Mór – Rossa László –  
Lénárt László: 
Szaffi 
népzenés gyermekszínmű  
a Fogi színház előadása 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 1 500 Ft 
Igényjogosultak: 1200 Ft 
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21. vasárnap 17 óra 
Zenés táncest a Stefánián 
Sétahajó Zenekar. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1 200 Ft 
Igényjogosultak: 800 Ft 
 
22. hétfő 14 óra 
Csendül a nóta 
Máté Péter nosztalgia délután  
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 700 Ft 
 
23. kedd 11 óra  
Stefánia - Irodalmi - Színház 
Légy jó mindhalálig 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 1200 Ft 
Csoportos belépő: 1000 Ft 
 
24. szerda 17.15 óra 
Női-S-klub 
Vendég: Nyertes Zsuzsa 
Helyszín: Intarzia terem 
Belépő: 500,- Ft 
 
25. csütörtök 17.00 
MISSZIÓS TÖRTÉNETEK 
Ázsia háborúi és válságai a vízért, 
a földért 
Előadó: Dr. Isaszegi János 
Helyszín: Gobelin terem 

A belépés díjtalan! 
 
28. vasárnap 17 óra 
Zenés táncest a Stefánián 
Sétahajó Zenekar. 
Helyszín: Pódium bár 

Belépő: 1 200 Ft 
Igényjogosultak: 800 Ft 
 

Az MH Budapesti 
Nyugállományúak Klubja 

rendezvényei 
 

Tel.:06-1-433-9019;HM:26-419 
www.bpnyklub.hu 

 

Január 
 

20. szerda 10 óra 
Múzeumlátogatás   
Testnevelési és Sportmúzeum 
 
25 hétfő 10 óra  
Közművelődési bizottsági ülés  
Klubszoba 
 
26. kedd 10.30 
Gondtalan órák  
 

 
Mi ketten... Gregor Bernadett és 
Szarvas Attila pódium műsora 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 700 Ft 
 
28 csütörtök 10 óra 
Szociális és kegyeleti bizottsági 
ülés, Klubszoba 
 FEBRUÁR 

Február 
 

9. kedd 16.00 – 22.00 
Nyugállományúak bálja 
Stefánia Palota 
Zenét a Retró Trió szolgáltatja 
Belépő: 4 000,- Ft. 
Jegyek az ügyvezetésnél  
január 4.-től vásárolhatók. 
 
16. kedd 10 óra 
Titkári értekezlet 
Klubszoba 
          
16. kedd 10 óra 
Múzeumlátogatás 
Magyar Nemzeti Galéria Budavár 
Palota 
 
22. hétfő 10 óra 
Közművelődési Bizottsági ülés 
Klubszoba 
 
22. hétfő 14 óra 
Csendül a nóta 
Máté Péter nosztalgia délután 
Színházterem 
Belépő: 700 Ft 
    
23. – 03. 08-ig  
Festménykiállítás 
Tiszttartó Edit 80 éves 
Színház előtere 
 
23. kedd 13 óra 
Fesménykiállítás megnyitó 
Színház előtere 
 
25. csütörtök 10 óra 
Szociális és kegyeleti bizottsági 
ülés,  Klubszoba  

 

Felhívás az SZJA 1%-ának 
felajánlásáról 

Kérjük támogassa adója 1 %-ával 
az MH Budapesti Nyugállományú-
ak Klubját.  
Adószámunk: 19021241-1-42 
MH Budapesti  
Nyugállományúak Klubja 

 

 
Honvéd Kulturális  

Központ 

Nyitva: naponta: 08.00 - 22.00 
1143 Budapest, Stefánia út 34-36. 

Tel.:+36-1-460-0796; 
HM:26-424 

Közönségszolgálat és 
jegypénztár 

Tel.:06-1-383-4958;HM:26-163 

Rendezvényiroda 
Szabó Mónika HM:26-201 

Tel.: 06-1-433-9014 
Mobil: 06-30-515-1639 

szabomonika@hm.gov.hu 

Regiment étterem 
HM tel.: 26-428 

Tel.: 06-1-883-6634 
Mobil: 06-30-777-5293 

regimentetterem@mil.hu 

Rekreációs alosztály 
HM tel: 26-110 

Tel.: 06-1-237-5554 

Medve Jelena                           
(Balatonkenese, Badacsonylábdi-

hegy) 
HM tel.:26-111 

Tel.: 06-1-237-5588 

Barna Orsolya                        
(Mátraháza, Mályi) 

HM tel.: 26-115 
Tel.: 06-1-433-9002 

Szabó Adrienn                        
(Csopak) 

HM tel.: 26-120 
Tel.: 06-1-433-9002 

Dr. Zölleiné Sziedl Tünde 
(Buják) 

HM tel.: 27-164, 36-055 
Tel.: 06-1-237-5524 

Jordán Krisztina                    
(nemzetközi üdültetés, CLIMS) 

HM tel.: 27-435 
Tel.: 06-1-883-435 

Szabó Evelin Dorina 
(nemzetközi üdültetés) 

HM tel.: 36-205 

Könyvtár 
HM tel.: 26-233 

Tel.: 06-1-883-6635 
mezei.andrea@hm.gov.hu 

vagy stefaniakonyvtar@mil.hu 

 

Portaszolgálat 
Tel.:06-1-460-0796;HM:26-424 

http://www.bpnyklub.hu/
mailto:mezei.andrea@hm.gov.hu
mailto:stefaniakonyvtar@mil.hu
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Rejtvény: 
A meghatározások alapján helyettesítse be a számokat betűkkel és írja azokat az ábra azonos számú mezői-
be. Helyes válaszok esetén az ábrában vízszintesen és folyamatosan összeolvasva kapja a megfejtést. Jó-
zsef Attila gondolatát. A sötét mezők a szóközöket jelzik. Beküldési határidő: 2016. február 10. A legutóbbi 
szám helyes megfejtők közül könyvjutalmat nyert: Kiss Boldizsárné Repülő légvédelmi tagozat. 
 
  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 26  27  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   75  

   76  77  78  79  80  81  

Falu Földes mellett                Falucska Kisasszonyfa mellett 
 
24 38 43 33 81 50 68 16             18 75 20 67 04 69 35 57 15 41 72 
Falu Dömöstől Ny- ra              Helység Pakodtól D – re 
 
65 17 50 23 62 39 55 76 52 74         65 52 25 06 11 58 45 65 19 42 25 
Vitézek is voltak ilyenek             Batyk szomszéd községe 
 
32 64 53 56 09 34 61              03 06 15 01 54 47 66 
 
 

Humor: 
 
 Fiatal koromban az volt a büntetés – mesélte egy 
apa keseregve –, hogy vacsora nélkül felküldtek a 
szobámba. Csakhogy a fiamnak színes tévé, tele-
fon, számítógép és CD-lejátszó van a szobájában. 

‒ Vagyis te mit teszel? – kérdezte a barátja. 
‒ Felküldöm az én szobámba! 

 
‒ Egy jótékonysági Egyesület elnöke fölkereste a 

város híresen fukar polgárát. 
‒ Uram, kimutatásaink szerint ön vagyonos em-

ber létére még soha nem adakozott a mi jótékony 
céljainkra. 

‒ Kimutatásaikban az is szerepel, hogy idős 
anyám van, aki egy fillér nélkül maradt, amikor 
apám meghalt? – kérdezte a fösvény mérgesen. – 
Hát az kiderül-e a kimutatásaikból, hogy van egy 
rokkant testvérem, aki semmiféle munkát nem tud 
végezni? És vajon szerepel a kimutatásaikban az 
özvegy nővérem, aki épp csak tengeti magát szá-
mos gyermekével? 

‒ Nem, uram – válaszolta zavartan a látogató. – 
Ez nem szerepel a kimutatásainkban. 

‒ Na látja! Egyikük sem kap tőlem egyetlen fillért 
sem, ugyan miért adnék akkor maguknak? 

 
‒ Egy ifjú férj a munkából hazatérve letört hangu-

latban találja feleségét. 
‒ Olyan nyomorultul érzem magam – panaszko-

dik az asszony. – Kivasaltam az öltönyödet, és egy 
nagy lyukat égettem a nadrágod fenekére. 

‒ Ne bánkódj – feleli a férj. – Van hozzá egy tar-
talék nadrág. 

‒ Szerencsére nekem is eszembe jutott – közli a 
nő felderülve -, abból szabtam rá a foltot. 

 
 
‒ Hallom hegedülni tanítod a lányaidat? 
‒ Igen, fél éve. 
‒ És jutottatok már valamire? 
‒ Igen, mind a két szomszédos házat sikerült 

áron alul megvennem.
 
 

Helység Szarvastól Ny- ra 
 
05 12 22 49 08 62 46 80 27 60 01 48 07 37 14 31 
Falucska Szőlősardó mellett 
 
13 71 34 19 11 63 40 77 28 67 36 
Velke Ulany Szlovák falu magyar neve 
 
16 04 53 21 51 26 79 12 70 41 08 
Vasúti átkelőhely Horvátország felé 
 
10 29 73 44 30 78 21 59 02 
 

Lapunk a HM Honvéd Kulturális Központ és az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja közös kiadványa. Felelős 
szerkesztő: Szabó Béla. Észrevételeiket és javaslataikat Klubunk címére szíveskedjenek eljuttatni (MH Budapesti 
Nyugállományúak Klubja Budapest, 1143 Stefánia út 34.). Pártpolitikai tartalmú írásokat - Alapszabályunkkal 
összhangban - nem áll módunkban közölni. Írásaikat szerkesztett formában tesszük közzé. Kéziratokat nem őr-
zünk meg, és nem küldünk vissza.            Szerkesztő Bizottság. 

 


