
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Hangulatos Nőnapi ünnepséget tartottunk a HKK 
Színháztermében. A mintegy 300 meghívott 
érkezéskor egy-egy szál szegfűt kapott.  
 

 
 

A teremben Nagy Gyula nyugállományú ezredes, a 
klub elnöke köszöntötte az egybegyűlteket:  
   „A NŐNAP megtartása, a NŐK köszöntése, szép 
és nemes hagyomány, amit hol jobban, hol kevésbé 
jól ünnepeltünk. Most, mi – a férfiak – köszöntjük a 
kislányokat, a nagylányokat, az anyukákat, a 
nagymamákat, a dédnagyikat, de a singliket is. 
 

 
 

   Pedig ezt valamikor 1857-ben – Amerikában – a 
NŐK kezdték az egyenlőségük biztosítása 
érdekében, aztán 1911-ben jött át Európába, majd 
először 1914-ben megtartották nálunk, 
Magyarországon is. 
   Ma már más célt, más értelmet kapott ez az 
ünnep, talán vannak olyanok, akik el is törölnék. De, 
igenis ki kell jelentenem, hogy nagy Ünnep EZ az 
EGY nap. A jó önismerethez jutott férfitársaim 
felismerték a lelki élet legfontosabbikát, a másik nem 
társas lényként való tiszteletét, a nemek 
viszonyában az egészséges munkamegosztást. De 
felismerték azt is, hogy a NŐ – a társ, a barát, a 

szerető, a gyermek anyja, nagyfokúan 
alkalmazkodó,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

engedelmes és alázatos, gyenge, de jó NEVELŐ. 
Fáradhatatlan, tervező, időnként féltékenykedő, de a 
szája szegletében mosolygó, együttműködésre 
csábító. A többre ösztönöz – ebben kritikus is tud 
lenni, tehát takarékoskodik – anyagiakkal, 
szellemiekkel, érzelmekkel, de egy kedves jelre, 
szóra, figyelmességre mindezek ellentétét is 
produkálja. Közösségi, mert nem szeret egyedül 
lenni, barátokat, barátságokat köt, ápol és remél. 
Ilyen óvó, segítő, kulturált, figyelmes társaságot, 
közösséget, mint a MIÉNK. 
   A bűnünk pedig az, hogy mindezt elmondjuk 
érzékenyen évente CSAK EGY NAPON – 
EGYSZER. De, hölgyeim bízzanak bennünk, mert 
tanulékonyak vagyunk és talán elmondjuk egyszer 
évente KÉTSZER. 
   Tehát köszönet Önöknek az életért, a 
felnevelésért, a kioktatásért, az óvó figyelemért, a 
gyengédségért, a barátságért, a jó hangulatért, a 
fáradhatatlan ápolásért, a mosolyért, a bíztató 
szavakért. Köszönet, hogy a haza védelmének 
oltárán mellettünk álltak, bíztattak, pótoltak, 
neveltek, generációs feladatokat oldottak meg – és 
mégis csinosak, aranyosak, bizakodóak és látnak 
fényeket az alagút végén. 

   Azt kívánjuk, hogy 
szerény lehetősége-
ink közötti ünneplésen 
érezzék jól magukat, 
kapcsolódjanak ki – 
most egyszer egy 
pillanatra.”  
 

Ezt követően  Kovács József (Rákóczista tagozat) 
mondott verseket, majd Avnet Katalin harmonika ta-
nár és művész és Bélavári Miklós százados adtak 

elő hangulatos számokat harmonikán gitárkísérettel. 
Végül  Csoma Jánosné (Nőtagozat) mondott el egy 
verset. 

Ügyvezetés 
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MEGALAKULT A KÖZLEKEDÉSI TAGOZAT 
 

   A honvédség egyik legrégebbi katonai múlttal ren-
delkező szervezete a Katonai Közlekedési szolgálat. 
Ez a szolgálat szervezetileg behálózta és behálózza 
a honvédség mindenkori szervezeti felépítését. In-
tézték és ma is intézik az alakulatok legkülönbözőbb 
(vasúti, közúti, vízi/tengeri, légi) szállításait, szerve-
zik az anyagmozgatás és rakodásgépesítés felada-
tait, a lánctalpas utak, vasúti iparvágányok ügyét, a 
rakodógép kezelők kiképzését. 
   A közlekedésiek szlogenje: 
  

„SEMMI SEM TÖRTÉNIK, AMÍG VALAMI MEG 
NEM MOZDUL!” 

 

   A szolgálat szerteágazó feladataiban aktív részt 
vállaltak közül az elmúlt években többen nyugállo-
mányba kerültek. Nem volt viszont olyan szervezet, 
amelyik ezt a nyugdíjas közösséget összefogta vol-
na. Az a jogos igény, hogy jó lenne valamilyen 
nyugdíjas formációban tömörülni, már több évre 
visszamenően felvetődött. 
   Ezt az igényt felismerve, a Magyar Honvédség 
Budapesti Nyugállományúak Klubja vezetőségé-
vel végzett előkészítő munka után 2016. február 29-
re szervezett közgyűlésen sor került a nevezett klub 
KÖZLEKEDÉSI TAGOZATÁNAK megalakítására. 
 

    
   A tagozat célkitűzései között szerepel az érintett 
nyugdíjasok szervezett közösségi formában történő 
egyfajta összefogása, az egymásra és családtagjai-
ra való odafigyelés, problémáik megoldásában a se-
gítségnyújtás, stb. 
   Tagjai sorába várja azokat a katonai közlekedési 
nyugdíjasokat, akik valamilyen oknál fogva ugyan 
nem tudtak részt venni az alakuló közgyűlésen, de a 
közösséghez tartozónak érzik magukat. Továbbá 
számít a családtagok, özvegyek, vagy akár a jelen-
leg még aktívak (hivatásos, szerződéses, köztisztvi-
selő) jelentkezésére is. 
   A tagozat a feladatait szoros együttműködésben 
tervezi megoldani az MH Katonai Közlekedési Köz-
ponttal. 
   A közgyűlés az alábbi funkcionáriusokat vá-
lasztotta meg: 
- tiszteletbeli elnöknek: Sárközi István nyá. ezredest, 
- elnöknek: Dr. Németh Ernő nyá. ezredest, 
- tikárnak: Dr. Tóth Bálint nyá. mk. ezredest. 

 

„Kincseket rejtő” Budapest 
 

   A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Idegen-
vezetői Továbbképző Központja immár 15. alka-
lommal szervezte meg a fővárosban február 25-28-
ig az Idegenvezetők világnapját. 
   Ilyenkor a fővárosi múzeumok, intézmények, ét-
termek, jelentős középületek nyitják meg kapuikat és 
engednek betekintést, mutatják be titkokat is rejtő 
kincseiket látogatóiknak. 
   A tavalyi évhez hasonlóan a Gödöllői Nyugdíjas 
Egyesület is mintegy 2410 fővel /köztük a mi klub-
tagjaink is/ útra kelt, hogy éljen ezzel a lehetőséggel 
és a sokak számára még ismeretlen helyekre is el-
juthasson. Ezt a lehetőséget a Kereskedelmi Kama-
ra mellett különösen két személynek lehet köszönni: 
Medzay Anikó idegenvezetői referensnek a progra-
mok fő szervezőjének és Hajnal Irén idegenvezető 
klubtagunknak a gödöllői egyesület kirándulásszer-
vezőjének. Ilyenkor, ezeken a napokon az idegen-
vezetők a hazai közönségnek mutatják be a főváros 
nevezetességei hajón, buszon, villamoson és város-
néző séták keretében. 
   Egyesületünk tagjai a Duna hullámain a jól fűtött, 
kényelmes „Budapest” nevű hajóról Hajnal Irén klub-
társunk idegenvezetését hallgatva ismerkedtek a Vi-
lágörökség részét képező épületekkel, a folyót átíve-
lő hidakkal. 
   Kirándulásunkon részt vett egyesületünk elnöke 
Pataki Pál, valamit megtisztelte egyesületünket 
Nagy Gyula nyá. ezredes a Budapesti Nyugállomá-
nyúak Klubjának elnöke és felesége, továbbá több 
budapesti klubtag is. 
   A hajóút  után a szárazföldön autóbuszokon folyta-
tódott ismerkedésünk a várossal a Bálnától egészen 
a Citadelláig – érintve fővárosunk nevezetes hely-
színeit: az Andrássy utat, a Hősök terét, a Városlige-
tet, a Budai várat, a Tabánt és a Gellért hegyet. 
   Ezt követően ki-ki érdeklődése szerint további 
programokon vehetett részt. 
   Estére fáradtan, de élményekkel gazdagodva ér-
tek haza tagjaink. 

Szurdok György nyá. alezredes                                                                                                                                   
gödöllői tagozatelnök 

 

Gondolatok: 
 

Minél őszintébbek és nyíltabbak vagyunk, annál ke-
vésbé fogunk félni, mert nincs takargatnivalónk má-
sok előtt, ezért azt gondolom, minél őszintébb vala-
ki, annál magabiztosabbá válik. 

a dalai láma 
 

Ha az Egyesült Államokban vagy Nagy-Britanniában 
választásokat tartanak, nem ragaszkodnak az afrikai 
vagy ázsiai megfigyelőkhöz. De amikor nálunk van-
nak választások, megfigyelőket akarnak küldeni. 

Nelson Mandela 
 

Egyesek azt hiszik, bármit megígérhetnek, mások 
bármit készségesen elhisznek egy jobb élet remé-
nyében. 

Paula Coelho 
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Bárány Gyula: Kérés a Hazánkhoz 
 

Akik összejöttünk, hogy köszöntsük egymást  
Megéltünk sok mindent, háborút, vérontást, 
Már kicsi gyerekként tudtul kellett venni 
Ha élni akarunk, sokat kell itt tenni. 
A világégés után, az üszkös utcákon, 
A mi életünk nem volt leányálom. 
Köröttünk a házak, meg a falvak égtek 
Szeress minket Hazám, ahogy mi szeretünk Téged! 
 

Hordtuk a romokat, hogy a város éljen. 
Hogy béke legyen végre, hogy anyánk ne féljen 
Boltba menni este, hogy legyen otthon kenyér, 
Hogy ne rabolják ki, amíg oda elér. 
Lerombolt városban, hideg iskolában 
Tanultunk számolni és írni – egy osztályban. 
És sokasodtak felettünk az évek 
Szeress minket Hazám, ahogy mi szeretünk Téged! 
 

Lyukas volt a cipőnk és foltosban jártunk 
Jobb világban élni - ez volt a nagy vágyunk 
Dolgoztunk, tanultunk, hittünk minden szépben. 
Hogy sok szenvedés után úrrá lesz a béke. 
És amikor már a fiúból legény lett, 
Hívta a haza és a sok legény ment. 
Soha sem volt könnyű a katonaélet. 
Szeress minket Hazám, ahogy mi szeretünk Téged! 
 

Akkor éjjel, nappal, tavasszal és télen 
Tűző nyári napon, sűrű hóesésben, 
A radar ernyő előtt, a készültségi gépben, 
A rakétásoknál, mindig harcra készen 
Védtük a légtered, hogy senki ne zavarja  
Népünk békés álmát, hogy legyen szép a napja. 
Így telt el minden nap, hónapok és évek, 
Úgy szeress minket Hazám, ahogy mi szeretünk Té-
ged! 
 

Sokan húztunk csizmát, de kevesen maradtunk 
Mégis elég mostoha helyzetbe jutottunk 
Tagadja sok melldöngető senki, ki mit se tett érted, 
Hogy nem szolgálat volt a katonaélet. 
Hát mi az, ha nem szolgálat, hogy éltét nem kímélve 
Repült a pilóta a viharos égbe? 
Nyugdíjasok lettünk, a szívünk fáj érted 
Szeress minket Hazám, ahogy mi szeretünk Téged! 
 

Már nincs szolgálati nyugdíj, így azt a sok évet 
Mit készültségben éltünk lesöpörték végleg. 
Nem tudhatja azt más, csak mi, akik végigéltük, 
Hogy sok minden nem úgy lett, ahogyan reméltük. 
Kurtítják jogaink egyre, szépen sorra, 
Feledést, mellőzést kapunk öregkorra. 
Felettünk immár elszálltak az évek 
Szeress minket Hazánk, ahogy mi szeretünk Téged 
 

Ám a mi szívünkben a régi tüzek égnek, 
Ha fel-fel ébredeznek a megélt emlékek, 
És ha újra hívsz Te imádott szép Hazánk, 
Míg mozdulni tudunk, számíthatsz mireánk. 
Igaz, hogy keserű lett kissé ez az ének, 
Nem panasznak indult, csak ezek a tények. 
Nem várunk mi már, csak békés öregséget 
Zárd szívedbe Hazánk e katonanéped! 
 

Katonafestők a Stefánián 
 

   A tavasz csodákat művel a természetben, az 
emberek érdeklődése kitágul, változatos, vidám 
színek jelennek meg és a formák is gyorsan 
változnak. Elődeink, ezért is döntöttek úgy, hogy a 
Klub a Katonafestők Kiállítását évente a tavasz idején 
szervezze meg. A 30 tagozatunkból 7 tagozat tagjai 
adnak számot munkáikból. Valamennyien a Magyar 
Honvédség, illetve jogelődjei kötelékében dolgoztak, 
illetve onnét kerültek nyugállományba is, így lettek 
Klubunk valamelyik tagozatának tagjai. Hatuk 
rendszeres kiállító, sőt kettejük nemrég jeles jubileumi 
születésnapi kiállítását láthattuk a Stefánia 
Galériában: Tiszttartó Edit és Monschhauser Miklósét, 
négyen: S. Kacsó Róza, Kolossváry Miklós, Németh 
András, Pánczél Zoltán már többedszer szerepel, első 
alkalommal kapott lehetőséget a bemutatkozásra a 
fiatalabb korosztályból Bartha Ildikó. 
 

 
 

   Vannak közöttük olyanok, akik már fiatalabb 
korukban ügyeskedtek, próbálkoztak a vonalak, 
formák, színek világával, aztán ezen képeiket 
nagyszülőknek, barátoknak, ismerősöknek 
ajándékozták – majd a dicséretek hatására kezdtek el 
tudatosan festőművészeknél, alkotótáborokban 
tanulni és gyakorolni. Volt, aki Képző- és 
Iparművészeti gimnáziumban kapott ihletet. Az viszont 
közös bennük, hogy az igazi kiteljesedés, az igazi 
forma és színvilág kialakulása, aktív fegyvernemi 
szolgálatuk időszakában teljesedett ki.  
   A katonás, ellenszegülést nem tűrő fegyelem, a 
döntést hozó képesség, a következetesség képes volt 
a szabadidőben, alakzatokban, formákban, színekben 
megnyilvánuló képességeket még erőteljesebben 
felszínre hozni. A hazát védő itt kiállító tagjaink 
érzelemvilága, sokszínűségük, személyiségük 
gazdagsága még jobban kinyílt, egyúttal kiteljesedett 
virágokban, natúr tájakban, vidéki életképekben, 
akvarellekben, esetleg portrékban, netán aktokban. A 
haza védelme az élet szeretete, a békesség időnként 
grafittal, ecsettel is be- illetve kimutatható. Mindezt a 
családi elfoglaltságuk mellett, kevés szabad idejükben 
tették a maguk, illetve a közösség képzőművészeti 
tájékozottságának az érdekében is.  
Közösségünk büszke a kiállítók tevékenységére és a 
Honvéd Kulturális Központ támogatása mellett ezen 
tárlatok adjanak nekik erőt és egészséget újabb 
alkotásaik létrehozására. 

Ügyvezetés 
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Mit jelent nekem a katonaözvegyi találkozó és a 
Klub? 

 

   Jelenkorunk aktív katonatisztjei méltón emlékeznek 
meg elődeikről, volt katonatársaikról és tisztelettel 
köszöntik őket, egyedül maradt özvegyeiken keresz-
tül. Ez a bensőséges köszöntés még egy kicsit férje-
inknek is, családtagjainknak is szól. A megható ün-
nepségen gondolataim elmerengnek, s emlékezem a 
páromra, az együtt töltött éveinkre, amikoris hosszú 
házasságunkban vándoroltunk gyermekeinkkel 
együtt, kísértük őt szolgálati útján más-más helyőr-
ségekbe. Rendben tartani a családot, az ideiglenes 
otthont, amely részemről sok munkahelyváltást, a 
gyerekeknek iskolaváltást, új barátságokat jelentett. 
Folyamatosan ellátni a kis otthonunkat, úgy, hogy mi-
re hazaérkezett a párom rendben legyen minden, és 
felkészülhessen a másnapi szolgálati feladatuk, hiva-
tásuk maradéktalan ellátására.  
   A jelenlegi klubtagságunk is erről szól. Azonos ko-
rú, sorsú katonaözvegyekkel, feleségekkel olyan  jó 
közösen gondolkodni, beszélgetni a múltról, a jelen-
ről.  sok témánk akad az idősödéssel együtt járó 
gondjainkról. Közben már felnőttek gyermekeink, fi-
gyeljük unokáink életét, várjuk a kis dédunokáinkat. 
Persze büszkén  mutogatjuk a kedves kis fotókat, s 
ez olyan családias hangulatú. Egyedüllétünkben 
együtt járnak ide (a régi nevén) „Tiszti házba” kultúr-
műsorokra, zenés színházi előadásokra, kiállításokra, 
múzeumokba. Sokszor együtt ebédelünk itt a Regi-
ment étteremben, s nem főzöcskézünk magunknak 
egyedül otthon. Néha sétálgatunk itt a kertben, le-
ülünk a szökőkútnál, hiszen itt van körülöttünk min-
den. Közös születésnapokat, névnapokat tartunk, ké-
zimunkákat, különféle még el nem használt tárgyakat 
cserélgetünk, sütögetünk, recepteket gyűjtünk egy-
mástól. Óva intjük egymást a ránk leselkedő külső 
bajokra. Egészségügyi, rendőrségi előadásokat szer-
vezünk és odafigyelünk egymásra. 
   A minőségibb időskorunkhoz hozzátartozik a fo-
lyamatos regenerálódás is. Közösen járunk úszni. 
Különböző termálfürdőkbe is megyünk ízületi és 
egyéb problémáink prevenciós, de mindenképpen 
karbantartó gyógyulás céljából (Hajdúszoboszló, 
Nagyatád, Dagály). 
   Sokat kirándulunk, igaz hogy már nem busszal, ha-
nem vonattal. A Közművelődési Bizottság szervezi 
útjainkat, városi, kulturális, történelmi, földrajzi tája-
kon. 
   Katonai tudásszintű történelmi vetélkedőkön is 
részt veszünk a többi tagozattal együtt. Sokat éne-
kelgetünk a katonadaloktól, a magyar nótákon ke-
resztül a nosztalgiás slágereink egyvelegéből merít-
ve. Kis verselő és énekkarunk is van. Olykor-olykor 
römizünk, kanasztázunk néhányan. A nyugdíjas bál-
hoz évente leporolgatjuk a legszebb (20-30 éves) báli 
ruháinkat és harmincan, negyvenen mi nők bálozunk. 
Finom vacsora mellett, régi vicceket is mesélünk, 
anekdotázgatunk, nevetgélünk, emlékezgetünk. 
Rengeteg fotó készül a táncos lábú asszonypárokról, 
melyeket szintén albumokba rendezgetünk. 
   A család nagyon jó, de az ő feladatuk, munkájuk 
már nagyon más lett e felgyorsult világban. Mi is sok-

szor bekapcsolódunk az internet, tablet és okos tele-
fonok tudományába, de beszélgetni jobban szere-
tünk.  Ha testünk öregszik is, agyunkra nagyon vi-
gyáznunk kell.  
   Meglátogatjuk egymást esetleges betegségben, 
gyengeségben és persze segítünk egymásnak a 60-
70-80-90-95 néha 100 évesek között. A telefonálása-
ink napi rendszerességűek. A Szociális Bizottság is 
segít, amiben lehet. Ajándékokkal, édességekkel, 
gyógyszerekkel (amik persze még szavatosak, de 
nekünk már nem azokat kell szednünk) pelenkákkal 
segítjük a  Szanatóriumi úton fekvő betegeket, az in-
tézményvezetők engedélyével. 
   Volt katona vagy honvédségi nyugdíjas férjeink 
kollegalitása bennünket is összetart. akinek még él a 
társa, nem is tudja, hogy milyen „érték” él mellette. 
Vigyázzanak rájuk!! Alig várjuk már, hogy újra hétfő 
legyen, mert már várnak a többiek. Van hová men-
nünk, van hová tartozunk, és nem vagyunk egyedül! 

Bertalan Istvánné  
katonaözvegy 

Nő tagozat 
 

Június 27. A Magyar Szabadság Napja 
 

   1991. júniusában elhagyta hazánkat az utolsó 
megszálló szovjet katona.  
   Ennek megünneplésére június utolsó vasárnapján 
tartották meg Gödöllőn az első Magyar Szabadság 
Napja rendezvényt. A Magyar Szabadság Napja 
megünneplésének gondolata Gödöllőről indult el.  A 
város 1991-ben határozta el, hogy emléket állít Ma-
gyarország függetlenné válásának. Ezen a napon 
minden év június utolsó hétvégéjén az Alsóparkban 
nagyszabású műsort adnak elő helyi és országos 
előadóművészek a magyar történelem fontos idősza-
kainak felelevenítésével. 
   Tavaly a XXV. Magyar Szabadság Napján az Ori-
ent Zenész Színház került bemutatásra a gödöllői 
Talamba Ütőegyüttes, a Cimbaliband, a Fricska 
Táncegyüttes, Gubik Petra, Szomor György és a bé-
késcsabai Jókai Színház táncosainak előadásában 
június 27-én 20.30 órakor az Alsóparkban, a Világfa 
előtt. 

 
   A Világfa Magyar-
ország legnagyobb 
fából készült alkotá-
sa, mely Veleki La-
jos műve. 
   2015-ben a Ma-
gyar Szabadság díj 
kitüntetettje Böjte 
Csaba ferences 
rendi szerzetes, a 
Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítója. 
Az általa létrehozott 
gyermekmentő szer-
vezet célja az Er-

délyben sanyarú körülmények között, sokszor az éh-
halál szélén tengődő gyermekek felkarolása.  

Ügyvezetés 
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Anyák napja (május első vasárnapja) 
 

   Amikor már nincs, amikor már hosszú-hosszú ideje 
nincs az élők sorában, minden hozzá kötődő emlék 
más-más minőséget kap. De egy valami biztosan 
örökre megmarad: egy anya szeretete soha nem mú-
lik el. aki szerencsés, annak csendes óráiban, a szi-
get padján ülve felidéződhetnek anyjának finom 
mozdulatai, ahogyan a szoknyáját lesimította, aho-
gyan fésülködött, amint megsimogatta a fejeket, 
ahogy a szeméből a családja felé sugárzott szeretet-
tel teli szemefénye. S még mi minden jöhetne elő…..  
Talán segít ebben: 
Barna József: Szép volt az édesanyám című verse: 
 

Szép volt az édesanyám, 
mert szépek az anyák, 
amikor még ifjú lányok, 
amikor ringó csípőjük 
alatt tüzelnek az álmok. 
Amikor helyesen remeg 
keblük a tűsarok felett. 
Csücsöri ajkuk csókos csillag. 
Parázsló tüzében égnek 
az önfeledt szerelemnek. 
 

Szép volt az édesanyám, 
mert szépek az anyák, a 
amikor gyermeket szülnek. 
Amikor szemük-fénye,  
egy síró kis poronty 
marasztal tejtől duzzadó 
mellükön. Halkan gügyögnek. 
Glóriás képe az életnek, 
Anyja ölén a szopó kisded. 
 

Szép volt az édesanyám, 
mert szépek az anyák, 
amikor épp korosodnak. 
Asszonyosan izgatóak,  
telt ajkuk puha csókja  
megható vágyakat takargat.  
Büszkék családra, életükre, 
még hódító női ölükre.  
Lényegtelen, hogy a visszerek 
munkás lábukon felkéklenek. 
 

Szép volt az édesanyám, 
mert szépek az anyák, 
amikor megöregszenek. 
Hajuk lisztes, bőrük ráncos, 
szemük ég csak régi fényben. 
Megértőek zsémbes férjjel, 
nagy gyerekkel s unokával. 
Nem is hozza őket lázba, 
csak a főzés tudománya. 
 

Szép volt az édesanyám, 
mert csak az enyém volt. 
Rám nézett okos szemekkel, 
kis fiam – nagyon szeretlek, 
mondta minden korholás után. 
Talán ezért korholgatott 
annyit s én adtam rá okot. 
Csendesen elment örökre, 
égő hiányát hagyva rám, 
szerető, szép édesanyám. 

 

   Kedves, élő, nap mint nap tevékenykedő, szerető, 
aggódó édesanyák, nagymamák, fogadjátok Klubunk 
minden férfi tagjának – apáknak, nagyapáknak – há-
lás köszönetét Anyák napja alkalmából. 

 
Jobbágy Zoltán nyá. ezds.                                                                                                                                                

F-I tagozat 

 
Apák napja (június harmadik vasárnapja) 

 

   Tisztelt Klubtagok! 
   Ha közvélemény kutatást végeznék arról, hogy mit 
kell(ene) megünnepelni június harmadik vasárnapján, 
bizonyára a többségnek halvány fogalma sem lenne 
róla. 
   Az anyák napja már tiszta sor: május első vasár-
napján mindenki megrohamozza a virágárusokat, 
verset  szavalva csokrot ad át édesanyjának. A 
gyermek nap is rendben van, hiszen május végén, 
június elején már nyitnak a vurslik, néhány kisebb 
ajándék – baba, cukorka, csoki, matchbox – a gyere-
keknek és túl is vagyunk az ünneplésen 
   De hogy apák napja is van!? Hát ez furcsa. Ha-
zánkban többen is kísérleteztek az ünnep meghono-
sításával – az utóbbi években egyre többet hallunk 
róla – ezideig még sem vált elterjedtté. Talán ez a kis 
cikkecske segít ismertté tenni ezt az ünnepet nálunk, 
a Klubunkban is. 
   Honnan és kitől ered az apák napja? Az Egyesült 
Államokból,  ahol az 1900-as évek elején Sonora 
Smart  Dodd, egy  háborús veterán lánya kezdemé-
nyezte az ünnep bevezetését, s erre a legelterjed-
tebb dátum június harmadik vasárnapja. William 
Jackson Smart hat gyermeket  nevelt fel egyedül fe-
lesége halála után, leánya ezért  érezte úgy, hogy 
halála után emléket állít édesapjának. 
   Az első apák napját 1910. június 19-én tartották 
meg. 1916-ban az akkori amerikai elnök Woodrow 
Wilson és családja is csatlakozott az ünneplőkhöz. 
Ez az elnök volt az, aki 1914-ben az anyák napját hi-
vatalossá nyilvánította. Az apák napját Richard Nixon 
nyilvánította hivatalossá 1972-ben. Azóta világszerte 
más-más időpontban  tartják, de a legelterjedtebb 
időpont – mint korábban írtam – június harmadik va-
sárnapja.  
   De mit illik venni apák napjára!? Ezt talán bízzuk a 
feleségekre, meg a gyerekekre. Gondolom, a virág 
mindenképpen kilőve. Az USA-ban az apák napja az 
ottani vásárlások miatt – műszaki cikkek, ruhák, 
egyéb férfi dolgok – alaposan megemelte a kereske-
dők bevételeit. 
   Vajon nálunk ilyenkor fogynak a fűnyírók, kerti- és 
egyéb szerszámok? Esetleg kapunk mi ilyenkor egy-
egy üveg bort vagy nemesebb italt? Ki tudja! Azaz 
kedves klubtagok, majd megtudjátok, ha szokássá 
válik majd nálunk is az apák napját megünnepelni. 
 

Jobbágy Zoltán nyá. ezds. 
F-I tagozat. 

 
Az élet akkor kezdődik, amikor először rájövünk, mi-
lyen hamar véget fog érni. 

Daniel Pennac író 
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Június 13-a a Feltalálók Napja 
 

   A Feltalálók Napja alkalmával áttekintettük a ma-
gyar tudományok, külön a természettudományok fej-
lődését. 

A tudomány fejlődése a 18. század közepéig. 
   Az írásbeliség és a tudományok a középkor első 
századaiban Magyarországon is az egyház kiváltsá-
ga volt. Az egyházi írók alkotásai elsősorban törté-
neti forrásokra épülő krónikák, gesták voltak. (Ano-
nymus, Kézai Simon: Képes krónika, Küküllei János: 
I. Lajos, Temesvári Pelbart művei főként teológiai 
tárgyúak voltak). 
   A latin nyelvű humanizmus főként Mátyás udvará-
ban virágzott. Történetírók: Thuróczi János, Antonio 
Bonfini, Pietro Ransano. Vitéz János tudós államférfi 
volt, Regiomontanus, Peuerbach csillagászok voltak. 
Budán megindult a könyvnyomtatás. A Bibliotheca 
Corviniana, Mátyás király híres könyvtára a leggaz-
dagabb udvari könyvtárakkal vetekedett. Csillag-
vizsgáló is épült 1467-ben Pozsonyban. Vitéz János 
egyetemet alapított. A 16. században erősen elter-
jedtek a humanizmus eszméi. Ezt nagyban segítet-
ték Erasmus az egyház dogmatikus szemléletét tá-
madó írásai. A 16. században a gyorsan terjedő re-
formáció a magyar nyelvű bibliafordításokkal, vita-
iratokkal elősegítette a tudományok 
magyarnyelvűségét, de a latin nyelv uralmát nem 
törte meg.  
   A 16-17. század történetírói: Brodarics István, 
Szerémi György, Verancsics Antal, a filológiát is 
művelő Zsámboki János, Istvánffi Miklós és Oláh 
Miklós latinul írtak.  
   Báthori István történetírója, Forgách Ferenc a kor 
bírálója volt. 
   A reformáció magyar tudósai közül Benczédi Szé-
kely István világkrónikát írt magyarul.  
   Heltai Gáspár Bonfini fordítását adta ki.  
   Laskai János aritmetikát jelentetett meg.  
   Méliusz Juhász Péter először adott ki magyar 
nyelven botanikát.  
   Frankovith Gergely nyomtatásban kiadta első ma-
gyar nyelvű füvészkönyvét.  
   Lencsés György sebész által összegyűjtött kézira-
tos munkák, és a Balsaráti Vitus János kéziratos se-
bészete voltak az első magyar nyelvű orvosi mun-
kák.  
   Szenczi Molnár Albert (1574-1633) szótára és 
nyelvtana elősegítette a magyar nyelv fejlődését. 
Apáczai Csere János megalkotta nagy művét, a 
Magyar Encyclopaediát 1653-ban, amelyben kora 
valamennyi tudományának összefoglalására töreke-
dett. Apáczai Csere népszerűsítette Kopernikusz 
rendszerét, és a magyar pedagógia egyik úttörője 
volt.  
   A magyar tudományos nyelv fejlesztésében jelen-
tős szerepe volt Pázmány Péternek.  
   Ebben az időben jelent meg az első magyar kerté-
szeti munka Lippa János tollából. 
   A magyar nyelvű hadtudományi irodalom megte-
remtője Zrínyi Miklós (1620-64) költő volt.  
   A Rákóczi szabadságharc történetét latin és fran-
cia nyelven maga II. Rákóczi Ferenc tette közzé. 

   Maradandó értéket képviselnek Pápai Páriz Fe-
renc orvosi munkái és nagy szótára. 
   Bél Mátyás 1735-ben tette közzé úttörő munkáját 
Magyarország földrajzi leírását, a megye térképeket 
Sinkovity Sámuel készítette. 
   A 18. század közepén a társadalmi fejlődés ered-
ményei következtében a társadalmi tudományok és 
a természettudományok különváltak. 

A természettudományok fejlődése a 18. század  
közepétől 

   A század végén viszonylag fejlett, rendszeres ipari 
és természettudományi kutató munka indult meg Eu-
rópa szerte. 
   1769-ben a nagyszombati egyetemet orvosi karral 
egészítették ki, bővítették a bölcsészeti, a termé-
szetrajzi, a matematikai és a csillagászati tanszék-
kel. Fejlesztették a Selmeci Bányászati Akadémiát. 
Tanárai kiemelkedő munkát végeztek, köztük 
Ruprecht Antal. 
   Az agrártudományok hazai tudományos központját 
hozta létre Festetics György a keszthelyi Georgikon 
alapításával.  
   Tessedik Sámuel pedig Szarvason létrehozta az 
első magyar gazdasági és ipari tanintézetet. 
   Weszprémi István (1723-1799) Árpád-kortól kezd-
ve lexikálisan összegyűjtötte a gyógyászati és iro-
dalmi műveket és a szerzők nevét.  
   Hatvani István (1718-1786) sokirányú természet-
tudományi tevékenységet folytatott. 
   Kitaibel Pál (1757-1817) volt a magyar flórakutatás 
megindítója, aki kémiával, balneológiával és meteo-
rológiával is foglalkozott. 
   Földi János (1755-1801) volt az első magyar tu-
dományos állatrendszertan összeállítója.  
   Mitterpacher Lajos (1749-1843) mezőgazdaság 
tudománnyal foglalkozott.  
   Hell Miksa (1720-1792) kezdeményezésére léte-
sült hazánkban az első magyar csillagvizsgáló. 
   Segner János (1704-1777) fizikus volt, a Segner-
kerék feltalálója.  
   Kováts Mihály (1768-1851) írta meg a három köte-
tes első rendszeres magyar nyelvű kémiai könyvet. 
   A korszak kiemelkedő magyar tudósa Bolyai Já-
nos volt (1802-1860), aki apjának Bolyai Farkasnak 
(1775-1856) latin nyelvű matematikai kézikönyvéhez 
függeléket írt az abszolút geometria felfedezését, ez 
új korszakot nyitott a geometria történetében.  
   Jedlik Ányos (1800-1895) nevéhez fűződik az első 
dinamógép megszerkesztése. 
   A vízszabályozás problémáinak megoldásában 
Vásárhelyi Pál (1795-1846) és Beszédes József 
(1786-1852) munkássága volt jelentős. 
   A vegyészek közül Irinyi János (1819-1895) elmé-
leti tanulmányaival volt kiemelkedő (a gyufa feltaláló-
ja)  
   A magyar tudományos madártan megalapítója 
Frivaldszky Imre volt.  
   A magyar orvostudomány ebben a korszakban vált 
felhasználó tudománnyá: a korbonctant Arányi Já-
nos, a belgyógyászatot Sauer Ignác, a gyermek-
gyógyászatot Schöpf Mérei Ágoston, a szemészetet 
Fabini Teofil János emelte tudományos rangra.  
   1847-ben fedezte fel a gyermekágyi láz okát 
Semmelweis Ignác. 
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   Ebben az időszakban alakította ki Bugát Pál a 
magyar orvosi és természettudományos szak-
nyelvet. 
   E korszak természettudományának eredménye 
a darwinizmus, amely Rónai János Jácint közvetí-
tésével jutott el Magyarországra. 
   Margó Tivadar biológus rendszeres állattanában 
Darwin tanításait érvényesítette. 
   Ebben a korban élt Eötvös Lóránd (1848-1919) 
fizikus, a torziós inga és a geofizika megteremtő-
je.  
   Hidrodinamikával, a gázok belső súrlódásával, 
az elektromosság gyakorlati alkalmazásával, ra-
dioaktivitással foglalkozott az I. világháborúban fi-
atalon elesett Zempléni Győző (1879-1916). 
   A magyar tudományos kémia úttörői voltak Than 
Károly és Lengyel Béla.  
   Schenek István kidolgozta az ólomakkumulátor 
lemez gyártásának technológiáját.  
   Puskás Tivadar (1845-1893) nevét a telefon-
központ elvének kidolgozása, és a telefon feltalá-
lása, Bánki Donátét a porlasztó feltalálása, a Bán-
ki-turbina megszerkesztése és Csonka Jánossal 
közösen feltalált karburátor tette ismertté.  
   Bláthy Ottó, Zipernovsky Károly és Déri Miksa 
közösen alkották meg a transzformátort.  
   Kandó Kálmán feltalálta a fázisváltós villany-
mozdonyt. 
   Kisfaludy Liptai Sándor vasútépítéstan, Kvassay 
Jenő, Bogdánffy Ödön a vízépítés és a hidraulika 
területén folytattak tudományos munkát, míg a 
hídépítés területén Feketeházy János, Beke Jó-
zsef és Gátik István emelkedtek ki alkotásaikkal. 
   Pollák Antal és Virág József feltalálták a gyors-
távírót.  
   Földtanban kiemelkedik Szabó József, Koch An-
tal, id. Lóczy Lajos tevékenysége. 
   A magyarországi földrengés tudományt 
Kövesligethy Radó alapozta meg. 
   Jelentős eredményeket mutatott a matematika 
fejlődése, a halmazelmélet és az algebra, melye-
ket König Gyula és Farkas Gyula munkájuk alap-
ján érték el.  
   Ebben az időben tette közzé a Fourier-sorok 
elméletével kapcsolatos eredményeit Fejér Lipót. 
   A kiegyezés utáni időszak az orvostudomány 
fellendülésének korszaka. Markusowszky Lajos 
körül lelkes kutatógárda alakult ki. Fodor József a 
közegészségtan, Korányi Frigyes a belgyógyásza-
ti tudományos kutatás, Korányi Sándor a vesekor-
tan, Jendrassik Ernő és Schaffer Károly az ideg-
bajok, Stiller Bertalan az alkattan, Dollinger Gyula 
a baleseti sebészet és ortopédia, Tauffer Vilmos a 
nőgyógyászat, Grósz Emil a szemészet, Hőgyesi 
Endre a kísérleti kórtan és a bakteriológia, Buday 
Kálmán a kórbonctan jeles képviselői. 
   Krompecher Ödön felfedezte az alapsejtes rá-
kot, ifj. Bókay János és Heim Pál gyermekorvosi 
iskolákat alapítottak. 
   Balogh Kálmán (1835-1888) az élettani és ké-
miai alapokon nyugvó gyógyszertan megalapítója 
volt. 
   A biológia tudománynak jelenetős képviselői 
voltam: Jurányi Lajos, Borbás Vince, Hermann  

Ottó, Bíró Lajos, Hantken Miksa, Entz Géza, 
Apáthy István, Lenhossék Mihály, Preysz Móric, 
Aujeszki Aladár. 
   Cserháti Sándor a magyar növénytermesztés 
tudományának megalapítója volt. Az ő nevéhez 
fűződik a búza, szőlő, gyümölcsök növénynemesí-
tés elkezdése. 
   A II. világháború kiváló tudósok egész sorát 
pusztította el. A súlyos veszteségek ellenére szü-
lettek ebben az időszakban is jelentős tudomá-
nyos eredmények. 
   Zemplén Géza a szénhidrátok és glükozidok 
nemzetközileg is elismert kutatója. 
   Varga József a szenek és a kátrányok hidrogé-
nezhetőségét kutatta. 
   Novobátzky Károly a relativitáselmélet kiváló 
művelője. 
   Bródy Imre a mártírhalált halt kutató, a kripton-
lámpa feltalálója, elméleti fizikus volt. 
   Selényi Pál a fény kettős természetének prob-
lémájával kapcsolatban végzett kutatásokat. 
   Schmidt Dezső, Gerő Loránd molekula spektro-
szkóp 
   Haár Alfréd a matematikai analízis és az algeb-
ra területén ért el eredményeket (Haár-féle mér-
ték) 
   Cselei József az egysejtűeket vizsgálta. 
   Huzella Tivadar a sejtközi állományt kutatta. 
   Belák Sándor a vérképzés bakteriológiáját kutat-
ta. 
   Mansfeld Géza a szervezet hőszabályozásának, 
anyagcseréjének és a belső elválasztású mirigyek 
összefüggéseit vizsgálta. 
   Verzár Frigyes a vitaminok felszívódását kutat-
ta. 
   Szent-Györgyi Albert a C-vitamin (sejtoxidáció) 
felfedezője. 
   Sigmond Elek, Treitz Péter a szikes talajok javí-
tásán munkálkodtak. 
   Liebermann Leó, Kosutány Tamás, Hankóczy 
Jenő és Vuk Mihály az élelmiszeripari termelés 
megreformálásán dolgoztak. 
   Wellmann Oszkár és Schrandl József megte-
remtették a hazai állattartás tudományos alapjait. 
Korányi Sándor a belgyógyászatot fejlesztette. 
   Hercog Ferenc, Bálint Rezső a sebészetben 
emelkedtek ki. 
   Illyés Géza az urológiai sebészetben iskolát nyi-
tott. 
   Török Lajos és Nékám Lajos a bőrgyógyászatot 
alapította meg Magyarországon. 
   Goldmark Péter Károly a színes televízió feltalá-
lója, az első mikrobarázdás bakelit hanglemez és 
az elektronikus képfelvevő készülék készítője. 
   Hess András nyomdász, az első magyar nyom-
da alapítója. 
   Jendrassik György a négyütemű Diesel motor 
és a gőzturbina fejlesztője. Működése során 60 
szabadalmi eljárásban szerepel a neve. 
   Friedmann Vilmos a hangos film és a széles-
vásznú film megteremtése fűződik a nevéhez. 
   Teller Ede fizikus, a hidrogénbomba kifejleszté-
sének irányítója. 

folytatás a következő oldalon 
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   Vekerdy Tamás a Waldorf iskolarendszer megte-
remtője. 
   Asbót Oszkár repülőgép tervező, az első helikopter 
konstruktőre. 
   Bay Zoltán fizikus, a fénysebesség legpontosabb 
meghatározója. Nevéhez fűződik a Holdudvar kísérlet 
és az elektronsokszorozó megalkotása. 
   Bíró László József a golyóstoll és az automata se-
bességváltó feltalálója. 
   Az elmúlt 10 évben jelentős fejlődést értünk el a 
matematika, a kísérleti fizika, a csillagászat, a kémiai 
tudományok, vízgazdálkodás, növénytan és az or-
vostudományok területén, valamint a mezőgazdaság 
gépesítése területén. 
   Tudósaink tevékenységükkel nem csak hazánk, 
hanem az egész emberiség fejlődésének ügyét szol-
gálták. 
 
MAGYAR NOBEL DÍJASOK: 
 
Lénárd Fülöp   fizikai díj  1905 
Bárány Róbert   orvosi díj   1914 
Zsigmond Richárd  kémiai díj  1925 
Szent-Györgyi Albert  orvosi díj  1937 
Hevesy György  kémiai díj  1943 
Békésy György   orvosi díj  1961 
Wigner Jenő   fizikai díj  1963 
Gábor Dénes   fizikai díj  1971 
Polányi János   kémiai díj  1986 
Elie Wiesel   békedíj   1986 
Oláh György   kémiai díj  1994 
Harsányi János  közgazdasági díj 1994 
Kertész Imre   irodalmi díj  2002 
 

 Összeállította: Mátrai Ferencné klubtag 
 

Koszorúzás Puskás Tivadar halálának 123. 
évfordulóján 

 

   A MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Híradó 
tagozat tagjai meghívást kaptak 2016. március 16-án 
a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár Petőfi laktanya szoborparkjába. Ünnepi be-
széddel és koszorúzással emlékeztünk meg Puskás 
Tivadar halálának 123. évfordulójáról. 
   Jelen volt a dandár személyi állománya, a Puskás 
Tivadar Távközlési Technikum diákjai és tanárai, va-
lamint a Budapesti Nyugállományúak Klubja Híradó 
tagozat meghívott tagjai. 
    

 

   A himnusz elhangzása után ünnepi beszédet mon-
dott dr. Horváth László Ferenc, a Puskás Tivadar 
Híradó Bajtársi Egyesület alelnöke. 
   Beszédének elején, orosz nyelven köszöntötte a 
megjelent résztvevőket, amivel meglepetést okozott. 
De mivel a többség értette a humort és a nyelvet de-
rültséget és fokozott figyelmet váltott ki. Majd rátért 
Puskás Tivadar életének bemutatására. A Puskás 
életét jól ismerőknek is új információkat adott a be-
széd. Kitért a halálának okára és új oldalát is megis-
merhettük legkisebb lánya, Theodore visszaemléke-
zése alapján. Megtudhattuk, hogy szakmai mellőzött-
sége és a biztos családi háttér hiánya is hozzájárult 
korai halálához. De számomra az újdonság az volt, 
hogy robbanó töltetet is feltalált, amit 1890-ben muta-
tott be a Vaskapunál. Életében sok kudarc érte, de a 
befektetett munka meghozta a várva várt gyümölcsét, 
átadásra került a világ első műsorszóró berendezése 
a Tefonhírmondó. 1893.február 15-én 60 előfizetővel 
megkezdte a beszélő újság a műsor sugárzását. Az 
egész család boldog volt. Puskás el akarta terjeszteni 
a találmányát az egész világon. Amerikai körútra ké-
szült, amikor bekövetkezet a tragédia. Március 16-án 
a Hungária szállóban (ahol lakott) szívrohamban 
meghalt. Halálát az általa megalapított Telefonhír-
mondó repítette világgá.  
   Mindenkit foglalkoztatott, hogy mi lehetett a tragé-
dia kiváltó oka? Az egyik oka az lehetett, hogy a csa-
lád anyagi helyzete nem volt megnyugtató. Másik oka 
a zaklatott idegrendszere, a mai kifejezéssel pánikbe-
tegség, ami kilátástalan helyzeteket idézett elő. Ma 
szívinfarktusnak mondanánk.       
   Halála csődhelyzetbe sodorta a családot, a hitele-
zők azonnal benyújtották a fizetetlen számlákat. A te-
lefonhírmondót csak egy részvénytársaság alapítá-
sával lehetett életben tartani. Az új tulajdonosok a hi-
telező magyar arisztokraták voltak. Öcse Puskás 
Albert nem örökölt csak adósságot, így csak vezér-
igazgató lett és nem tulajdonos.  
   Temetésén, a családon kívül részt vettek a szakma 
képviselői, a Kereskedelmi Bank és a Telefonhír-
mondó Vállalat vezetői. Búcsúztató beszédet Virág 
Béla hírlapíró mondott. A kormány részéről senki 
sem jelent meg.  
   1929-ben a 13-as parcellából kihantolták és a Fő-
várostól kapott díszsírhelyre, a 34/1-es Művészpar-
cellába (mai helyére) helyezték nagy pompával örök 
nyugalomba. Itt már a kormánytagok is megjelentek. 
   Az évfordulójára szervezett ünnepi megemlékezés 
után koszorúzásra került sor, elsőnek a dandárpa-
rancsnok, Barát Ernő ezredes, majd a Puskás egye-
sület nevében dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy és 
Soós Tamás nyá. alezredes, harmadiknak a Puskás 
Tivadar Távközlési Technikum képviseletében dr. 
Horváth László Ferenc (a technikum utolsó igazgató-
ja) és Voncsina Henrik tanár helyezte el koszorúját.   
   Zárásképpen a Szózattal és a Magyar takarodóval 
fejeződött be az ünnepi megemlékezés. A részvételt 
megköszönte az ünnepséget levezető és a házigaz-
da szerepét felvállaló Bodnár István mk. hadnagy. 

   Soós Tamás nyá. alezredes 
tagozatelnök 
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Kis szelet egy katonafeleség életéből 
 
   1951-et írunk. 16 éves éppen, hogy elmúltam. Élet-
szeretettel teli, lelkes fiatalként egy gyárban dolgoz-
tam Szegeden. Szerettem azt, amit csináltam. Ha éj-
szakai műszakban dolgoztam, akkor délelőtt, ha 
nappal, akkor délután néptáncot tanult a kis csapa-
tom. Soha nem éreztünk fáradtságot. 
   Tánccsoportunkban kevés volt a fiú, így a katonai 
„testvéralakulattól” kértünk segítséget. Szívesen jöt-
tek, hisz csinos, vidám lányok társaságába kerültek. 
Természetesen tiszt felügyelete nélkül nem jöhettek 
ki a laktanyából, egy piros parolinos, arany csillagos 
csinos tiszt volt a kísérőjük. És ez lett a vesztem. 
Kölcsönös vonzalom, majd szerelem született és há-
rom hónap múlva felesége lettem. A boldogságot fo-
kozta, hogy az esküvő utáni napon tánccsoportunk 
országos versenyt nyert. 
   Tehát szépen indult az életünk. De valami közbe-
szólt, a katonai parancs. Csurgóra, az akkori Jugo-
szlávia határára vezényelték katonáinkat. Kis bőrönd-
jeinket összecsomagoltuk – az új élet kezdéséhez ez 
is elég volt – és indultunk. A hosszú vagonsor tele 
volt a hadi-felszerelésekkel, fegyverekkel, ágyúkkal, 
lőszerekkel és persze katonákkal. A mozdony utáni 
kupéban a tisztfeleségek utaztak. Egy éjszaka – kivi-
lágítatlan úton – megérkeztünk a déli határra Csurgó-
ra. Kemény tél volt. A fáradt katonák szalmát szerez-
tek valahonnan a csurgói várkastély nagytermébe 
irányítottak bennünket. A terem egyik oldalán az asz-
szonyok hevertek a szalmán, a felszerelések kirako-
dásába elfáradt kiskatonák a másik oldalon próbáltak 
pihenni. Volt velünk egy mindenórás kismama, akiért 
nagyon izgultunk. /Egy hét múlva ikreket szült./ 
   Másnap lakáskereséssel töltötték a napot tisztjeink. 
Ott foglaltak le helyiséget, ahol több szoba is volt, in-
kább módosabb gazdáknál. Nem sokáig tartott Csur-
gón a letelepedésünk. Babócsára vezényelték férje-
met. Itt egy szerény, szoba-konyhás lakásba költöz-
tünk, Örzse nénihez. Egy kedves, aranyos idős néni 
volt, ő aludt a konyhában, mi a szobában. Így akarta. 
A szekrény tetején tárolt birsalma illatát néha most is 
érzem. 
   Egy pár hónap után ismét fogtuk bőröndjeinket és 
Kiskanizsára költöztünk, ugyanilyen lakás-
megoldással. Már azt hittem, hogy itt lesz az ottho-
nunk végleges. Gyorsan vettem egy „sparheltet”, 
szép virágosat. Férjemet Jakab-pusztára irányították. 
Természetesen követtem páromat. Egy parancsnoki 
sátorban aludtunk két katonai vaságyon. Nem volt 
romantikus. Amikor sokallottam a nomád életet, visz-
szamentem Kanizsára, ahová férjem hetenként járt 
haza. 
   A nomád élet egészségileg is megviselt, ami ké-
sőbb igazolódott. Kanizsáról kb. fél év elteltével 
Kecskemétre vezényelték férjemet. Itt két pedagógus 
vénkisasszonynál laktunk, lakásuk egy részének el-
foglalása miatt nem zártak szívükbe bennünket. 
Kecskeméten végre már elkezdhettem dolgozni, az 
MHSZ-nél titkárnői beosztásban. Itt következett be a 
tábori élet bosszúja. Első gyermekemmel méhen kí-
vüli terhes lettem, a Kecskeméti Katonai Kórházban 
mentették meg az életemet. 

   Kecskemétről – gyakorlat elnevezéssel – Bugac-
pusztára kerültünk. Sátrunkat egy erdőben verték fel. 
A kellemetlen az volt, hogy az erdei lakók – szúnyo-
gok, gyíkok, békák – gyakran látogatták sátrainkat. 
Szegény szakács néni panaszkodott, hogy az ágyán 
terpeszkedő békát nem tudja távozásra bírni. Egy 
„bátor” katona intézkedett sorsáról. 
   Bugac-pusztáról ismét Kecskemétre kerültünk, 
majd Budapestre költöztünk. Férjemet beiskolázták 
az akadémiára. Budapesten a Baross-téren lévő Park 
Szállodában kaptunk egy szobát az épület legfelső 
szintjén – gondolom, személyzeti szobák lehettek va-
lamikor. Itt több beiskolázott tiszt lakott családjával, 
egy-két gyerekkel. A folyosón volt két WC, egy nagy 
helyiség – konyhának kinevezve – hat gáztűzhellyel. 
Itt főztünk, teknőben, lavórban mostunk. Ide született 
első gyermekem 1956 áprilisában. 
   1956-ot itt éltük meg. Az épület kigyulladt, a tűzol-
tók csak négy óra múlva jöttek oltani – mondván – 
nem külföldiek lakják a szállodát. 
Kisfiammal ekkor ismét egyedül maradtam, aki hat 
hónapos volt. Férjemet ideiglenesen Győrbe vezé-
nyelték. Mikor visszajött Budapestre, elkezdtük épí-
teni életünket, összeszedni a szétszórt, bizonytalan 
életünket. Ma – sok évet átugorva – nyugdíjasként, 
katonaözvegyként emlék lett a szép, a jó és a viszon-
tagságos életút.  
   Sorstársaimnak és mindannyiunknak a Nőtagozat-
klubban eltöltött órák az összetartozást, a békessé-
get és a megnyugvást tudják biztosítani, és mi élünk 
vele.  

    Nőtagozat 
 

Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja 
jubileumi kiállítása 

 
   A Magyar Néphadsereg Központi Klub váci utcai 
székházában, a "Tiszti Házban" 1961. április 6-án 
alakult meg a Magyar Honvédség Budapesti Nyugál-
lományúak Klubjának jogelődje, a „Nyugállományú 
Tisztek és Tiszthelyettesek Klubja”. A honvédségi 
nyugdíjasok és családtagjaik mindenkor otthonuknak 
tekintették a központi klubot, ahol kellő támogatásra 
számíthattak. 
   Az eltelt 55 esztendő közösségi munkája, a szociá-
lis gondozási körbe tartozók iránti figyelmesség, 
közművelődési igényeik kielégítése, a klubtagok ér-
dekképviselete, a katonai hagyományok őrzése, a 
hazafiság eszméjének ápolása kivívta a közösség bi-
zalmát, ennek következtében jelenleg több mint 
2.500 főt számlál a Klub tagsága. 
   A kiállítás, amely a Caffé Galériában május 23 – 31 
ig tart nyitva, emlékezés, megbecsülés, tisztelgés az 
alapítók és működtetők előtt, egyben jelzi az irányt az 
utódoknak. 
   A megnyitó ünnepség május 23-án 13.30–kor lesz. 
Megnyitja: Nagy Gyula nyá. ezredes, a Klub elnöke, 
köszöntőt mond dr. Benkő Tibor vezérezredes, a 
Honvéd Vezérkar főnöke. 
 

Ügyvezetés 
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Honvéd Kulturális Központ 
programajánló 

 
3. kedd 17.30  
STEFÁNIA IRODALMI KÖR 
Szabó Magda és Szobotka Tibor 
élete és művei  
Helyszín: Intarzia terem 
A belépés díjtalan! 
 
5. csütörtök 17 óra 
Vincze József festő 
kiállítás katonai repülőgépekről 
Helyszín: Caffé Galéria 
A kiállítás május 21-ig látható! 
 
8. vasárnap 11 óra  
Stefánia – családi - színház 
Mujahid Zoltán – Lénárt László: 
Az Oroszlánkirály meséje 
a Fogi Színház előadása  
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 1 800 Ft 
Igényjogosultaknak: 1 500 Ft 
 
10. kedd 11 óra 
Stefánia – irodalmi - színház 
A kis herceg 
a Körúti Színház előadása 
Helyszín: Színházterem 
Csoportos belépő: 1 000 Ft  
Belépő: 1 200 Ft  
 
11. szerda 14 óra 
Katona Olimpikonok Kiállítása 
Megnyitja: Dr. Simicskó István HM 
Helyszín: Stefánia Galéria 
május 31-ig, hétk. 13-18 óráig 
 
10. kedd 19 óra 
RÁDIÓKABARÉ 
Helyszín: Színházterem 
Jegyár: 1 000 Ft 
 
11. szerda 17.30  
Stefánia Szalon 
Vendég: Erdei Zsolt profi ökölvívó 
világbajnok 
Helyszín: Stefánia Palota,  
Báró Atzél Béla terem 
Belépő: 800 Ft 
 
12. csütörtök 17 óra 
Mindenki hadtudománya 
Palik Mátyás: Robotrepülőgépek: 
az olcsó műcéltól a (halálosan) 
megbízható csapásmérő eszközig. 
Helyszín: Gobelin terem 
A belépés díjtalan! 
 
13. péntek 18 óra 
PÉNTEK 13!  

SZERENCSE PARTY  
a Luxemburg rádió zenekarral  
Foglalás, jegyigénylés a pénztárban! 
Helyszín: Regiment étterem 
Belépő: 1 500 Ft 
 
13. péntek 14 óra (tervezet) 
Szoborpark kiállítás 
Megnyitja: Dr. Simicskó István HM 
Helyszín: Stefánia Palota –  
HKK kerthelyiség 
 
17 vagy 18.  16 óra (tervezet) 
MOZI MÁNIA – Saul fia 
Helyszín: Színházterem 
A belépés díjtalan, előzetes regiszt-
ráció haraszti.agnes@mil.hu címen! 
 
17 vagy 18.  18  óra  (tervezet) 
Beszélgetés Nemes Jeles László-
val a Saul fia c. film rendezőjével 
Helyszín: színházterem 
A belépés díjtalan, előzetes regiszt-
ráció haraszti.agnes@mil.hu címen! 
 
18. szerda 17.15  
Női-S-Klub 
Vendég: Kovács Ágnes olimpiai-, 
világ- és Európa-bajnok úszónő 
Helyszín: Intarzia terem 
Belépő: 500 Ft 
 
20. péntek 18 óra  
Zenés - táncos vacsoraest  
a Nautilussal  
Foglalás, jegyigénylés a pénztárban! 
Helyszín: Regiment étterem 
Belépő: 1 500 Ft 
Nautilus tagságival: 1 000 Ft 
Igényjogosultaknak: 800 Ft 
 
23. hétfő 13.30 
Jubileumi kiállítás  
55 éves az MH Budapesti Nyugál-
lományúak Klubja 
Megnyitja: Nagy Gyula nyá.ezds. 
Köszöntőt mond: Dr. Benkő Tibor 
vezérezredes, HVK főnök 
Megtekinthető: május 31-ig,  
Helyszín: Caffé Galéria 
A belépés díjtalan! 
 
23. hétfő 19 óra 
Dr. Csernus Imre előadása 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 700 Ft 
 
24. kedd 10.30  
Gondtalan órák  
TISZTA KABARÉ! 
a Vénusz Színház előadása 
Helyszín: Színházterem 

Du. zenél a Pódium Band Zenekar 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 700 Ft 
 
26. csütörtök 17 óra 
MISSZIÓS TÖRTÉNETEK 
Dr. Isaszegi János nyá. vőrgy.:  
UKRAJNA MEGÚJULÓ HADSE-
REGÉNEK JELENE ÉS JÖVŐJE  
Helyszín: Pódium bár 
A belépés díjtalan! 
 
31. kedd 18 óra  
Családom és egyéb élőlényem 
V. Kulcsár Ildikó estje 
Helyszín: Stefánia Palota,  
Báró Atzél Béla terem 
Belépő: 800 Ft 
 

JÚNIUS 
 
1. szerda 19 óra 
MILES TREDINNICK: ELVIS, OL-
TÁR, MIAMI, AVAGY 1/2 MILLIÓ 
DOLLÁR GAZDÁT KERES 
nyilvános főpróba 
Helyszín: Színházterem  
Belépő: 1500 Ft 
Igényjogosultaknak: 1000 Ft 
 
9. csütörtök 17.00 
MINDENKI HADTUDOMÁNYA  
Helyszín: Gobelin terem 
A belépés díjtalan! 
 
9. vagy 15. 18.30 
Nyárköszöntő koncert  
Központi Zenekar  
Helyszín: színházterem  
Belépő: 1200 Ft 
Igényjogosultaknak: 700 Ft 
 
17. péntek 18 óra  
Zenés - táncos vacsoraest  
a Nautilussal  
Foglalás,jegyigénylés a pénztárban! 
Helyszín: Regiment étterem 
Belépő: 1 500 Ft 
Nautilus tagságival: 1 000 Ft 
Igényjogosultaknak: 800 Ft 
 
30. csütörtök 17.00 
MISSZIÓS TÖRTÉNETEK 
Dr. Isaszegi János nyá. vőrgy.:  
HONVÉDSÉGÜNK A RENDSZER-
VÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG 
Tények és tévhitek, 1989–2015  
Helyszín: Gobelin terem 
A belépés díjtalan! 
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NYÁRI GYERMEKTÁBOR 
Helyszín: KORK MÁLYI 3434 
Mályi, Sávoly Pál út 9. 
Ideje: június 19. – június 25. 
Bentlakásos tábor: 6 éjszaka  
Korosztály: 8-14 év 
Indulás: június 19.08.00 óra 
Budapest, Stefánia út 34-36  
Érkezés: június 25.14.00 óra 
Budapest, Stefánia út 34-36  
Részvételi díj igényjogosul-
taknak: 28.000 Ft, vendégek-
nek 32.000 Ft. 
Jelentk.: érkezési sorrendben 
HM tel: 26-157, tel: 06 1-433-
9012, mobil: 06 30 690-9145, 
csuka.zoltanne@hm.gov.hu 
 
NAPKÖZIS SZÍNJÁTSZÓ 
TÁBOR 10 - 14 éves korig: 
június 27 – július 1-ig  
Napi egyszeri étkezés. 
Érkezés 07.30-tól, távozás 
17.00-ig 
Részvételi díj igényjogosultak-
nak: 18 000 Ft., vendégeknek 
20 000 Ft. 
Jelentk.: érkezési sorrendben  
Jelentkezési lap letölthető a 
www.bphkk.hu- ról. 
HM tel: 26-157, tel: 06 1-433-
9012, mobil: 06 30 690-9145, 
csuka.zoltanne@hm.gov.hu 
 

JÚLIUS 
NAPKÖZIS SPORTTÁBOR  
10-14 éves korig: 
július 4 – 8-ig 
Napi egyszeri étkezés (ebéd). 
Érkezés 07.30-tól, távozás 
17.00-ig 
Részvételi díj igényjogosultak-
nak: 20 000 Ft., vendégeknek 
22 000 Ft. 
Jelentk.: érkezési sorrendben.. 
HM tel: 26-157, tel: 06 1-433-
9012, mobil: 06 30 690-9145, 
csuka.zoltanne@hm.gov.hu  
 
SZABADIDŐS TÁBOR  
8–14 éves korig: 
július 11 – 15 
Napi egyszeri étkezés. 
Érkezés 07.30-tól, távozás 
17.00-ig 
Részvételi díj igényjogosultak-
nak: 20 000 Ft., vendégeknek 
22 000 Ft. 
Jelentk.: érkezési sorrendben. 
HM tel: 26-157, tel: 06 1-433-
9012, mobil: 06 30 690-9145, 
csuka.zoltanne@hm.gov.hu,  
 

 
AUGUSZTUS 

KUL - TÚRA TÁBOR  
8–14 éves korig) 
augusztus 1 – 5 
Napi egyszeri étkezés. 
Érkezés 07.30-tól, távozás 
17.00-ig 
Részvételi díj igényjogosultak-
nak: 20 000 Ft., vendégeknek 
22 000 Ft. 
Jelentk.: érkezési sorrendben. 
HM tel: 26-157, tel: 06 1-433-
9012, mobil: 06 30 690-9145, 
csuka.zoltanne@hm.gov.hu 

 
Az MH Budapesti 

Nyugállományúak Klubja 
rendezvényei 

 

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

 

MÁJUS 
9. hétfő 10 óra 
Felkészítő előadás a vetél-
kedőre 
HKK 328-as klubszoba 
 

17. kedd 10 óra 
Klubtanács ülés 
HKK 328-as klubszoba 
 

18. szerda 10 óra 
Múzeumlátogatás 
Szentendrei múzeumok 
Találkozás a szentendrei HÉV 
végállomásnál 
 

23. hétfő 13.30 (megnyitó) 
Kiállítás a Színház előterében 
55 éves a MH Budapesti 
Nyugállományúak Klubja 
Nyitva: 31-ig naponta 8-22.00 
 

24. kedd 10.30 
Gondtalan órák 
 

25. szerda 8.05 (busz) 
Kirándulás: Kalocsa 
Találk.:Népliget BUSZ pu. 7.30 
 

26. csütörtök 10 óra 
Szociális és Kegyeleti Bi-
zottság ülése 
HKK 328-as klubszoba 
 
28. szombat 10.00 
Hősök napi koszorúzás 
 

JÚNIUS 
9. csütörtök 13.30 
Vetélkedő 
Stefánia Palota Ovál terem 
 

 

 

 
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, Badacsony-
lábdihegy) 

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 
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REJTVÉNY: Szeletelő 
A meghatározásokra adott válaszokat írja be a sornak megfelelően. Az ábrán belül a számok betűket rejtenek, 
ahol ugyanaz a szám ugyanazt a betűt rejti. A hosszú és rövid magánhangzók között nem tettünk különbsé-
get.  A szám nélkül maradt négyzetekbe került betűk adják a megfejtést, azokat jobbról balra folyamatosan 
összeolvasva. A megállapítás Ibsen írótól származik. 
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Humor: 
 

Az öregek otthonában az egyik néni századik szü-
letésnapját ünnepelték. 
A hölgy nagyokat ásított, ezért megkérdezték: 

- Tetszik tudni, hányadik születésnapja van ma? 
- Nem, hányadik? 
- A századik. 
- Csoda, hogy elfáradtam? 

 
 
Egy beteg semmit sem bízott a véletlenre. Műtét 
előtt a sebésznek szánt cédulákat ragasztott a tes-
tére: „Ne siessen!”, „Csak óvatosan!”, „Mosson ke-
zet!” és így tovább. A műtét után én fektettem visz-
sza az ágyba, és ekkor vettem észre a ráragasztott 
új cédulát, amit az orvos írt: „Látta valaki a karórá-
mat?” 
 
 

- Doktor úr, elestem a boltban és megsérültem. 
- Hol sérült meg? 
- A tejtermékeknél. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nyugdíjas orvos és felesége felhívja egyik dél-
után a baráti házaspárt, és megkérdezik, mit csi-
nálnak éppen. 

- Kávézunk és beszélgetünk – mondta a barátnő. 
Az orvos felesége leteszi a kagylót, s a férjéhez 
fordul: 

- Ez nekünk eddig miért nem jutott eszünkbe? 
- Valóban – mondja a férj. – Főzz kávét, kérlek! 

Amint a frissen főzött kávét iszogatják, a férj meg-
szólal:  

- Hívd fel újra őket! Kérdezd meg, miről beszél-
getnek! 

 
 
Képzeld anya, az én Gézám kétévi együttjárás 
után végre szóba hozta a házasságot. 

- Na végre! És mit mondott? 
- Hogy a nejét Ilonának hívják, és van három 

gyerekük. 
 
 
Mi a különbség az óra és a térkép között? 
Az órán ott van dél, ahol a térképen észak

Lapunk a MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség dandár, Honvéd Kulturális Központ és az MH Budapesti 
Nyugállományúak Klubja közös kiadványa. Felelős szerkesztő: Szabó Béla. Észrevételeiket és javaslataikat Klu-
bunk címére szíveskedjenek eljuttatni (MH Budapesti Nyugállományúak Klubja 1143 Budapest, Stefánia út 34.). 
Pártpolitikai tartalmú írásokat - Alapszabályunkkal összhangban - nem áll módunkban közölni. Írásaikat szerkesz-
tett formában tesszük közzé. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.  
Szerkesztő Bizottság. 

 

A hagyma „fővárosa” 

Falu Mezőhegyestől K - re 
Az Őrség fővárosa 

Csokoládégyártó város 
Budapest egyik kerülete 

Város Keceltől É - ra 

Velencei – tóparti üdülőhely 
Nyugati határátkelő (volt) 

Város Böhönyétől K - re 
Héhalom É – i szomszédfaluja 

Falu Mosonmagyaróvár mellett 

Helység Kiskunlacházától É - ra 
Mosonmagyaróvár szomszédja  

Falu Nyirádtól K - re 
 


