
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Jubileumi díszoklevél és díszemléklap átadó 

ünnepséget tartottak szeptember 21-én és 22-én a 
Ludovika épületének kápolnájában, ahol a 75, 60, és 
50 éve kinevezett tisztek életpályáját ismerte el és 
köszönte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Az 
ünnepségen közel 300 jubiláns vehette át ünnepé-
lyes keretek közt az elismerését. 
    

 
 

 Szeptember 21-én az Egyesített Tiszti Iskolán és a 
Kilián György Repülő Tiszti Iskolán 50 éve felavatott 
tisztek számára Prof. Dr. Padányi József dandártá-
bornok, az NKE tudományos rektorhelyettese és Dr. 
Boldizsár Gábor ezredes, a Hadtudományi és Hon-
védtisztképző Kar dékánja adta át a jubileumi arany 
díszoklevelet. 
 

   
 

Padányi József ünnepi beszédében kiemelte, milyen 
megtisztelő feladat számára, hogy egykori tisztjei, 
főnökei, bajtársai számára ő adhatja át az aranydip-
lomákat. „Önök megkezdték azt a munkát, amely 
megalapozta a mai Magyar Honvédség képét. Ez a 
két iskola meghatározó szerepet töltött be az Önök 
kiképzésén keresztül a következő generációk életé-
ben is. Azt, hogy jó munkát végeztek, bizonyítja az 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
az Önök életútja és a számtalan tiszti és katonai ge-
neráció, akik kezeik alól kerültek ki és végzik a mai 
napig a munkájukat” – szólt a jubilánsokhoz. A kitün-
tettek nevében Gyaraki Károly nyugállományú altá-
bornagy köszönte meg az elismerést. 
 

 
 

     A díszoklevelek átadása után az egyetem park-
jában található II. világháborús emlékműnél tiszte-
legtek és helyeztek el koszorút a jelenlévők.  
     Másnap, szeptember 22-én a magyar királyi 
Honvéd Ludovika Akadémián és testvér intézeteiben 
75 éve, a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián 50 és 60 
éve, a Fegyvernemi Tiszti Iskolákon 50 és 60 éve, 
és az Egyesített Tiszti Iskolán 50 éve felavatott tisz-
tek vehették át elismerésüket. A díszokleveleket, 
díszemléklapokat Dr. Boldizsár Gábor ezredes adta 
át.         
     Boldizsár Gá-
bor köszönte meg 
az egyetem ne-
vében a jubiláló 
tisztek életútját. A 
dékán ismertette, 
hogy a kitüntetett 
tisztek generáció-
kat oktattak, ké-
peztek ki. „Önök 
azok, akik példát mutattak abból, hogy mit jelent a 
hazaszeretet, mit jelent a haza fegyveres védelme. 
Mit jelent az, hogy a nemzetet, a népet szolgáljuk!”- 
mondta. A díszoklevelek és a díszemléklapok át-
adása után Nováki Balázs nyugállományú altábor-
nagy mondott a jubilánsok nevében köszönő beszé-
det. 
     Az ünnepségen számtalan klubtagunk kapta meg 
a megérdemelt jubileumi díszoklevelet. 

Szerkesztőség 
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A kertbarátok kiállítása 
     Ez évben szeptember 9-11. között került sor a 
Kertbarát Tagozat sok évre visszanyúló, hagyomá-
nyos termény- és termékkiállítására, ahol a Budapesti 
Nyugállományúak Klubja tagjainak és egyéb érdeklő-
dőknek bemutatták a nagy örömmel és nem kevesebb 
fáradsággal előállított terményeiket és termékeiket. Ez 
a két utolsó kifejezés nem szószaporítás. Ugyanis a 
termény, ami a kertben termett, a termékek pedig már 
alkotások, mint a festmények, kézimunkák és egyéb 
kézműves lelemények. Ugyanis a kertbarátok ilyenek-
kel is foglalkoznak, kiállítják, és mint látni fogjuk, külön 
kategóriakén díjazzák is. A kiállításnak, mint mindig, a 
Honvéd Kulturális Központ, a Ház Caffe Galériája 
adott helyet. 
     Mint minden évben, a kiállításra készülés pesszi-
mizmussal kezdődött. Ez annál nagyobb lett, minél 
jobban közeledett a megnyitó. Ment az időjárás és a 
terményeket tönkretevő láthatatlan kis gonoszok szi-
dása, a versengés, hogy kinek nagyobb a derékfájása 
és egyéb nyavalyája. Ezen kívül gyógykezelések és 
egyéb elfoglaltság miatt nem kevés kertbarát ”kiesett”, 
emiatt a korábbi évekhez viszonyítva kevesebben vál-
lalkoztak terményeik bemutatására. Tovább nehezítet-
te a szervezők dolgát, hogy augusztus 20-án, a XVII. 
kerületi Művelődési Központban a 100 éves kertbarát 
mozgalom ünneplése keretében is egy szép kiállítási 
asztalt kellett készíteni, valamint burgonyafőzési ver-
senyben is helyt kellett állni. Itt ultra finom krumpli-
gulyás készült, amit a zsűri a kóstoláson kívül még 
videóra is felvett.  Ez a siker, valamint az, hogy az Év 
Agrárembere, Zsigó György növényvédő mérnök, a 
budapesti szakmai kamara elnöke, augusztusi nö-
vényvédelmi felhívásában Budapest egyik legjobban 
működő kertbarát körének nevezte a „Honvédeket”, 
erőt és energiát adott az újabb feladathoz. Dr. Ko-
miszár Lajos egyetemi tanár, ny. főtanácsos - aki 38 
éve a tagozat szakmai vezetője - pedig ontotta a 
jobbnál jobb ötleteket a megvalósításhoz. 
      

 
 
A lényeg az, hogy a megnyitóra minden rendben el-
készült. Ebben igen nagy szerepe volt a Ház illetékes 
vezetőinek és munkatársainak. Jöhettek a vendégek. 
Jöttek is! Meglepően sokan. Ebben része lehetett, 
hogy az esemény a Ház szeptemberi műsorfüzetében 

jó tördelésben, a 100 éves kertbarát mozgalom jelen-
tőségét hangsúlyozva, elegáns fogalmazásban jelent 
meg. Hatékony felhívás történt a Közművelődési Bi-
zottság augusztusi ülésén is. 
 
 A szétküldött 
meghívók sem 
maradtak ha-
tástalanok! Hét-
végi rengeteg 
protokolláris te-
endői ellenére 
megjelent a 
kertbarátok or-
szágos szövet-
ségének elnöke, Dr. Szent-Miklóssy Ferenc, továbbá 
a budapesti elnök, András Károly és sok más társ 
kertbarát kör (zuglóiak, budafokiak, rákoskeresztúriak, 
tétényiek, pomáziak, pilisvörösváriak stb.) képviselője. 
Tiszteletét tette és kertbarátokkal együtt ünnepelt 
Aulechla József ezredes, a Ház igazgatója, Hellán 
Mária alezredes, a Ház kulturális osztályvezetője, 
Göcze Béla alezredes rekreációs osztályvezető, 
Aranykovács Andrea, a Ház központvezetője és Kiss 
József munkatárs. Ugyancsak megjelent Nagy Gyula 
nyá. ezredes, klubunk elnöke, valamint Szabó Béla 
nyá. mk. alezredes, a klub titkára, és Pintye János 
nyá. ezredes, a közművelődési bizottság elnöke. 

     
      A kiállítást a gyógy-
kezelésen távollevő el-
nök helyett a tagozat tit-
kára, Radványi Katalin 
nyitotta meg, tulajdon-
képpen az ő szervező-
munkája és energiája 
volt a biztosíték arra, 
hogy a kiállítás ilyen tar-
talommal és színvonalon 
létrejöjjön. Üdvözölte a 
megjelenteket, megkö-
szönte a közreműködők 
segítségét. Emlékeztette 
a hallgatóságot, hogy 
ezt a kertbarát kört dr. 

Bálint György,a legendás Bálint gazda alapította, és 
mostani működésünk is az ő szellemében történik: a 
növények, a természet  szeretete, a szorgalmas mun-
ka becsülete és egymás 
segítése. Ez adja az 
eredményeket, és hogy 
hasznosnak érezzük ma-
gunkat a világban.  
Ezután az országos elnök 
méltatta a kiállítást, a ta-
gozat munkáját. Felhívta 
a figyelmet, hogy át kell 
adni a fiatalabb nemze-
déknek a stafétabotot, a 
metszőollót, hogy a kert-
barát mozgalom megér-
jen  
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újabb 100 évet, és ilyen figyelemreméltó kiállítások 
szülessenek. A kiállítást ezután a Ház igazgatója, 
Aulechla József ezredes méltatta igen hangulatos, 
anekdotát sem nélkülöző hozzászólásában. Elmond-
ta, hogy édesapja is kertészkedett, tőle elleste a ker-
tészkedés egyes mesterfogásait, és ha módja van rá, 
maga is gyakorolja. Ez a kiállítás pedig igencsak 
megnyerte a tetszését. A hozzászólások sorát Arany-
kovács Andrea folytatta, aki örül, hogy a Házban ilyen 
tevékenység is létezik, különösen az, hogy ilyen 
eredményes, jót tesz az egyénnek és a közösségnek.  
     A hozzászólások között versek hangzottak el, szí-
nesítve a megnyitó programját. A verseket Monok 
Zsuzsanna kertbarát költőnk írta, és a szerző valamint 
Radványi Katalin és Élő Anna kertbarátok adták elő. 
Énekelt volna - mint a korábbi kiállításokon - Hegyi 
Erzsébet, a Turay Ida Színház kertbarát tagsággal 
kacérkodó művésznője. El is jött, mert nem hagyhatta 
ki az eseményt, de olyan rekedt volt, hogy nem vállal-
ta a fellépést.  Mivel a zsűrik közben befejezték mun-
kájukat, következett a díjkiosztás.  
 

 
 

     A terménykategória zsűri elnökségét, András Ká-
roly a budapesti kertbarátok elnöke vállalta. A kiállítást 
összességében igen jónak és szépnek értékelte. Az 
első díjat, mint már nem egyszer, Vincze József és fe-
lesége, Irén érdemelte ki szép, gondos, szorgalmas 
munkát tükröző natúr és feldolgozott terményeikkel. 
Második díjas a Radványi család lett, míg a harmadik 
díjat Szabó Sándorné Eta ötletes elrendezésű asztala 

kapta. A közönség 
díját Radványiék 
kapták.      

     A művészeti al-
kotások zsűri elnöke 
Kiss József lett, aki 
gratulált, és további 
jó munkát kívánt az 
alkotóknak. Az első 
díjas a már említett 
költőnő, Monok 
Zsuzsanna lett, aki 

nemcsak verset ír, hanem szép tájképeket is fest.  Élő 
Anna kertbarát versmondó kapta a második díjat ötle-
tes drót és növényi magokból, nemes ásványokból 
készített aprócska szobraiért. Keresztszemes hímzé-

seiért pedig Szolnokiné Göbölös Erika érdemelte ki a 
harmadik helyezést. A díjazottak a szponzorok jóvol-
tából nem csak elismerést és oklevelet kaptak, hanem 
a kertészkedésben hasznosítható ajándéktárgyakat is. 
     A megnyitó zárásaként a kertbarátok meghívták a 
közönséget egy állófogadásra, amelyen felszolgálták 
kertjeik, szőlőjük, gyümölcsöseik terményeinek fel-
használásával készült harapnivalókat, itókákat. Ezáltal 
a látogatók nemcsak a látás és a hallás, hanem még 
egy érzékszervük alapján is megállapíthatták, hogy a 
kertbarátok az elmúlt évben sem tétlenkedtek, és iga-
zán rászolgáltak az elhangzott dicséretekre, elismeré-
sekre. Elhangzott a hívás a „jövőre veled ugyanitt” a 
45 éves évfordulón.  

                                                                                                

  Kolossváry Miklós  nyá. alezredes                                                                                                                           
Kertbarát  Tagozat 

 

Szeged hírös város 

2016. július 5-től 8-ig egy csodálatos kiránduláson 
vettünk részt a Hátországi tagozattal Szegeden. Igen 
sok érdekes látnivalót tekintettünk meg.  

Első nap dél-
utánján a Foga-
dalmi templomot 
néztük meg egy 
igen komoly tudás-
sal rendelkező ide-
genvezető segítsé-
gével. A templom 
megtekintése után 
a Dóm történetéről 
kaptunk nagyon 
szép és gazdag beszámolót. 

Másnap megnéztük a Szegedi Móra Ferenc Mú-
zeumot, ahol éppen ebben az időben volt látható a 
„Pompeji Élet és Halál a Vezúv árnyékában” kiállítás. 
Itt is egy olyan alapos ismeretterjesztő tárlatvezetőt 
fogtunk ki, aki a legapróbb részletességgel beszélt a 
tragédiáról. Úgy adta elő a történteket, mintha maga is 
átélte volna a borzalmakat. 

A délután folyamán megtekintettük a Városháza 
néhány jellegzetes termét, megcsodáltuk a Sóhajok 
hídját - kívülről. Ez a híd belülről nézve szinte csak 
egy szoba látszatát keltette. 

Maradt időnk a vacsoráig ezért a helyi kisvonattal 
körbejártuk az új és régi Szegedet. 

Harmadik napunkon délelőtt a Füvészkertbe tet-
tünk kirándulást. Gyönyörűen rendben tartott, gondo-
zott kertben sétálhattunk. Az idő is nagyon kegyes volt 
hozzánk, se túl meleg, se túl hideg nem volt. Délután 
szabadprogram keretében ki a zsinagógát nézte meg, 
ki pedig a Napfényfürdőben lubickolhatott. 

Azért a sok látnivaló és program közben szakítot-
tunk időt arra is, hogy Szeged jellegzetességét a híres 
szegedi halászlét megkóstoljuk. 

Nagyon jól érezte magát a csoport, reméljük még 
sok ilyen gazdag programban lesz részünk. 

Itt szeretnénk köszönetet mondani az egyik klub-
társunk testvérének, Váradi Pálnak, aki végig kísérte 
utunkat, és az egész kirándulást segítette. 

Horváth Attiláné 
Hátországi tagozat 



BUDAPESTI OBSITOS-4  

18. évfolyam, 5. szám       2016. november – december 

Kirándulás Hegyestűre! 
     Többeknek ismeretlen maga a szó is, mi is így 
voltunk, amikor a Kenesei üdülésünk alkalmával tag-
társunk, Bordáné Anikó javasolta, hogy kiránduljunk 
Hegyestűre. 
     Hegyestű egy bazalthegy Zánka és Monoszló kö-
zött, a Káli medence Őre.  A Balaton felől szabályos 
kúp alakot mutató hegy északi felét az egykori kőbá-
nya lefejtette, és a közel 50 méter magas bányafal 
megmutatja számunkra a 8 millió évvel ezelőtti mű-
ködő vulkán belsejét. 
     A látvány hazánkban egyedülálló, de Európában 
is ritkaság. A hegy erdőn keresztül autóval megköze-
líthető, út van építve és fent a parkolóban, Dunántúl 
jellegzetes kőzeteiből szabadtéri kőtár látható. Az 
egykori bazaltbánya épületében a Balaton Felvidéki 
Nemzeti Park földtani felépítéséről és a bazaltbányá-
szat emlékeiből van állandó kiállítás. 
     Egy hetes üdülésünk alatt nemcsak mi, hanem az 
üdülő is szervezett programokat.  Először a Papke-
szi-Kenesei Pannónia citerazenekar adott hangver-
senyt, ami valóban művészi volt. Tihany, Balatonfü-
redre is volt egész napos kirándulás, majd szomba-
ton - számunkra már ismert - tangóharmonikás húzta, 
melyben nótafáink segítségére voltak. A mi kollektí-
vánk hangulatot adott az üdülő többi vendégének is, 
így táncoltunk is. 
     Az időjárás kitartott jó hangulatunk mellett, végig 
meleg volt, mindennap tudtunk fürödni a Balatonban.  

Henzselyné Buzás Margit 
                                          Hátországi Tagozat 

 
SZOMBATHELY - KŐSZEG 

     Ez év szeptember 29.-én – a Szombathely-
Kőszeg történelmi emlékek megtekintésére – terve-
zett egynapos buszos kiránduláson 43 fő vett részt a 
Felderítő-I tagozat tagjai közül.  
     A csoport a programnak megfelelően először 
Szombathelyen – városnéző séta keretében – meg-
tekintette a belvárost, ahol a Fő teret, a Berzsenyi te-
ret, a romkertet és a várostörténeti óriás freskót ke-
restük fel. A kevés idő ellenére a meglátogatott hely-
színek betekintést nyújtottak a város történelmébe és 
megidézte a letűnt korok hangulatát. 
      

 
 

Majd ezt követően buszra szálltunk és elindultunk 
Kőszegre, amely a kirándulás fő célja volt. Megérke-
zés után a csoportot fogadta Hernigl László, a Kő-
szegi Nyugállományú Klub vezetője, aki egyben a lá-

togatásunk „idegen vezetője” volt.  Ezután a csoport 
megebédelt a Fő téren lévő Arany Strucc szálloda ét-
termében, amely intézmény már 1597-től fogadott 
vendégeket. 
     Az ebédet követően megkezdtük városnéző sé-
tánkat, ahol az első látnivaló a Fő téren álló Jézus 
szíve plébánia templom volt, amelyet 1894-ben szen-
teltek fel. A templom előtt látható az 1713-ban felállí-
tott Szentháromság-szobor, amelyet a pestis áldoza-
tainak emlékére állítottak.  
     Folytattuk utunkat a történelmi belvárosba a Hő-
sök tornyának kapuján (az Alsó kaputorony helyén 
épült) keresztül, majd elénk tárult történelmi emléke-
ink egyik gyöngyszeme az óváros. A szépen felújított 

Jurisics tér a 
szebbnél szebb 
műemlék épüle-
tek (Tábornok 
ház, Lábasház, 
Sgraffitos ház, 
Batthyány ház) 
közöttük a Vá-
rosháza (amely 
a 15. század óta 

városházaként 
funkcionál) és a kis utcák, ahol minden ház műemlék. 
Majd megtekintettük a Szent Jakab és a Szent Imre 
templomokat, amelyek jelentős építészeti értékeket 
képviselnek. 
     Tovább folytattuk utunkat a belvároson keresztül, 
majd a Károly Róbert téren buszra szálltunk, hogy 
megtekintsük a Szent Korona bunkert, amelyben rö-
vid ideig tárolták (a II. világháború végén) a Szent 
Koronát. A bunker múzeum jellegű és a szent koro-
nával kapcsolatos történelmi eseményeket mutatja 
be. 
      A látogatás befejezése után ismét utaztunk a 
szépen felújított Jurisics (Esterházy) várhoz, ahol a 
várlátogatás keretében megtekintettük a vár múzeu-
mot is. Az állandó kiállítás betekintést adott a letűnt 
korok eseményeibe, Kőszeg szabad királyi város éle-
tébe. 
     A kirándulá-
sunkat Kőszeg 
természeti ne-
vezetességének 
a Hétforrásnak 
a megtekintésé-
vel fejeztük be, 
ahol elköszön-
tünk Hernigl 
Lászlótól, meg-
köszöntük az 
igen értékes és önzetlen segítségét, majd a városon 
keresztül indultunk vissza – élményekkel gazdagod-
va, fáradtan és végig énekelve – Budapestre.  

Venicz László 
Felderítő-I. tagozat 

Helyreigazítás 
Az előző számunkban megjelent „A Hátországi tago-
zat múltja és jelene” című cikk szerzője helyesen: S. 
Nagy József nyá. ezredes. A tévedésért elnézését 
kérjük.                                                Szerkesztőség 
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Kirándulás a magyar történelem néhány 
nevezetes helyszínére 

     A Közművelődési Bizottság szervezésében, 
Pintye János nyá. ezredes (a Bizottság Elnöke) ve-
zetésével a kirándulás első részében Székesfehér-
vár néhány nevezetességét kerestük fel. 
     Vonattal utaztunk Székesfehérvárra és a Rom-
kertnél kezdtük sétánkat. Itt a vezetőnk egy rövid tá-
jékoztatót adott Székesfehérvár magyar történelem-
ben betöltött szerepéről és a Romkert gazdag (így a 
Szent István király egykori temploma, a magyar ál-
lam régészeti emlékei és az államalapító szarkofág-
ja) emlékeiről Az idő szerencsére kedvezett és to-
vább sétáltunk az Országalmához, amely a város 
történeti múltját és jelentőségét szimbolizálja és a 
gömbön körbefutó felirat fő mondanivalója: 
'Libertates Civitatis Albensis a S. rege Stephano 
concessa' - 'Fehérvár szabadságjogait Szent István 
adományozta'. Az Országalma 1943-ban készült, 
akkor mikor e sorok írója született. 
 

 
 

    Megnéztük a Szent Imre templom gazdagon dí-
szítet belső terét, a Püspöki Palotát. Nem hagyhat-
tuk ki a Szent István Király Múzeumot sem, itt a 
„Kincsek és Titkok” időszaki kiállítását tekintettük 
meg, kiemelve a lenyűgöző középkori leleteket, a 
Bécsi Szabja és a prágai Szent István kard másola-
tait. Érdekes volt az sekrestye berendezés, amelyet 
egy szerzetes kétévi kézi munkával faragott ki. A to-
vábbiakban még megálltunk a nevezetes sok szín-
ben pompázó Virágóránál, amely amellett, hogy 
Székesfehérvár egyik nevezetessége, figyelmezte-
tett, hogy eljött az ebédidő. Nem kellett messze 
menni betértünk a Magyar Király Szálló kellemes te-
raszára és elfogyasztottunk egy finom ebédet és ki-
pihenve a séta fáradalmait, tovább mentünk kirándu-
lásunk második helyszínére. 
     Autóbusszal rövid idő alatt megérkeztünk Diny-
nyésre. Kedves helyi lakosok útbaigazítottak, sze-
rencsére hamar megérkeztünk a Várparkba.         
     A Várpark 2014-ben nyitotta meg kapuit, ahol 
mintegy 3500 négyzetméteren látható a középkori 
Kárpát-medence egykori nagyhírű várainak kicsinyí-
tett változata. A kiállítás egy magánkezdeményezés 
eredménye és jelenleg is magántulajdonban van. 
     A látogatás Alexi Zoltán tulajdonos (aki egyben a 
Várpark kivitelezője) tájékoztatójával kezdődött.  

Elmondta, hogy 
jelenleg 30 vár 
(ebből 25 határon 
kívüli) tekinthető 
meg és még 30-
at tervez megépí-
teni. A várakat 
régi alaprajzok és 

dokumentumok 
(amelyek széles-

körű kutatómunka eredményei) alapján maga tervezi 
és építi anyaghűen kőből, fából, téglából építi. A vá-
rak kicsinyített mása mellett érdekessége még a ki-
állításnak hogy minden magyar király neve, uralko-
dásának ideje, a maga által faragott, a sétányok 
mellett elhelyezett kopjafákon van megörökítve. A 
kiállítás bejáratánál egy magyar mondára utaló szép 
szobor – igaz ezt nem Ő készítette – az „Emese ál-
ma” fogadja a látogatót, Innen kezdődik a magyar 
„Turul” madár legendája, amely szerint Emesét éj-
szaka álmában megszállta egy nagy griff madár és 9 
hónap múlva fiúgyermeknek adott életet. Annak em-
lékére, hogy álmában fogant, a gyermek az ÁLMOS 
nevet kapta! 
 

 
 

     A továbbiakban szépen parkosított terepen egy – 
másfél óra sétával minden vár közelről is megtekint-
hető, mellette rövid tájékoztatóval. 
  

 
 
     Megjegyzendő még, hogy a Várpark, mint sza-
badidő park, fel van készülve gyermekek részére is 
programokkal, játékokkal, úgy, hogy nem csak 
nyugdíjas társainkkal, hanem unkákkal is érdemes 
Dinnyésre a Várparkba ellátogatni.  
                                         
                                                              Török Tibor 

               a 32.BK.tagozat közművelődési felelőse 
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Rákóczisták Országos Találkozója 
     A hagyományőrzés szellemében szeptember 24-
én tartották a rákóczisták országos találkozójukat 
Mátyásföldön, egykori Alma Materükben. Ma ebben 
az intézetben a Budapest Gazdasági Egyetem Főis-
kolai Kara működik. Ezen a rendezvényen megem-
lékeztek a II. Rákóczi Ferenc Katonai Középiskola 
1953-as létrehozásáról és az MH Budapesti Nyugál-
lományúak Klubja Rákóczista Tagozata megalaku-
lásának 10. évfordulójáról. Az ünnepségre meghí-
vást kapott a katonai középiskola és a nyugdíjas 
klub valamennyi elérhető volt növendéke, tisztje, ta-
nára és hozzátartozóik. Jöttek is szép számmal. 
Mindnyájan örültek az új találkozás lehetőségének,  

     A hivatalos 
program a főiskola 
aulájában – az 
1956-ban érettsé-
gizett rákóczisták 
által elhelyezett 
emléktábla előtt – 
kezdődött, ahol 
Kovács József, 
1956-ban érettsé-
gizett rákóczista 
köszöntötte a meg-
jelenteket, majd 
Csonka József 

szintén 1956-ban végzett diák tartott rövid megem-
lékezést. Méltatta a „Volt egyszer egy iskola” törté-
netét, amely 1953 és 1958 között a hallgatók részé-
re nagyszerű tanulási, művelődési és szórakozási 
lehetőségeket biztosított, s a mai napig használható 
ismereteket adott. Itt születtek a napjainkig tartó ba-
rátságok is. Az elmondottakat saját életének néhány 
epizódjával színesítette.  
     A rövid megemlékezés után a volt középiskolás-
ok képviselői megkoszorúzták a 2006-ban az aula 
falára elhelyezett emléktáblát, amely mellett díszőr-
séget álltak a Kratochvil Honvéd Középiskola és Kol-
légium növendékei. Ezt követően a volt rákóczisták 
együtt énekelték az iskola indulóját, az Ifjú Katonák 
Dalát.  
 

  
 
    A koszorúzás után a vendégek elvonultak a főis-
kola nagy előadó termébe, ahol a Rákóczi-zászló 
behozatala és a himnusz elhangzás után Szombat-
helyi Ferenc nyugállományú vezérőrnagy – volt 
rákóczista diák – a rendezvény elnöke köszöntötte a 
résztvevőket és a meghívott vendégeket. Külön kö-
szöntötte a HM képviseletében megjelent dr. Papp 
Ferenc ezredest, a HM Társadalmi Kapcsolatok és 

Honvédelmi Nevelés Igazgatóságának igazgatóját, 
Prof. Emeritus Dr. Marinovich Endrét, a Külker. Kar 
volt főigazgatóját, a Külker Főiskola Alapítvány elnö-
két és Nagy Gyula nyugállományú ezredest, az MH 
Budapesti Nyugállományúak Klubja elnökét. 
     

 

     Szombathelyi Ferenc megnyitó beszédét így 
kezdte: 63 évvel ezelőtt nem gondoltuk, hogy nyug-
díjasként 2016-ban ismét itt leszünk, s volt Alma Má-
terünkben emlékezünk és tisztelgünk mindazoknak, 
akik itt tanultak, s itt szívták magukba a hazaszeretet 
eszméjét és tettek hitet a katonai hivatás mellett. 
Hatvan évvel ezelőtt több mint ezer fiatal koptatta itt 
a padokat, s készült a haza védelmére. Külön, név 
szerint megköszönte azoknak a rákóczistáknak a 

munkáját, akik 
2006-ban alapí-
tói voltak a 

Rákóczista 
Klubnak, és ezt 
az ünnepséget 
is előkészítet-
ték, megszer-
vezték. Felidéz-
te személyes 

emlékeit is 
     Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a volt is-
kola parancsnok Oláh István vezérezredes lánya, 
Oláh Gyöngyi is. Jelen voltak az MH Budapesti 
Nyugállományúak Klubja tisztségviselői: Szabó Béla 
nyugállományú alezredes, titkár, Pintye János nyug-
állományú ezredes, Fotul József nyugállományú al-
ezredes és Bartos Lászlóné nyugállományú 
főtörzszászlós. Ott volt dr. Nagy László Gerő nyugál-
lományú ezredes, a Honvéd Hagyományőrző Egye-
sület elnöke is. 
     A megnyitó és az üdvözlések után Hárai Tibor, a 
Rákóczista Tagozat elnöke tartott rövid ünnepi meg-
emlékezést. Szomorúan állapította meg, hogy már 
egyre kevesebben vagyunk. Ezt jelzi az is, hogy a 
350 meghívóból számtalan visszajött, mert a meg-
adott cím már ismeretlen volt. Mi, akik itt vagyunk, 
éberen őrizzük a lángot és emlékezünk. Büszkék 
vagyunk volt iskolánkra, mert rendkívüli intézmény 
volt. Itt töltöttük ifjúságunk legszebb éveit, s itt nevel-
tek, itt készítettek fel bennünket a katonai hivatásra, 
az életre és a haza szolgálatára. A középiskolában 
együtt töltött évek, az azonos vagy nagyon hasonló 
értékrendünk biztosítja azt a kohéziós erőt, amely 
ma is összeköt bennünket. Ezt a hagyományt sze-
retnénk a jövőben is folytatni. Büszkék vagyunk arra,  
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hogy az itt érettségizett diákok közül sokan lettek 
magas beosztású katonai vezetők, magas rendfo-
kozatú tisztek, tábornokok. Akik pedig a polgári 
életben folytatták életpályájukat, minden területen 
megállták a helyüket, jól végezték munkájukat 
Büszkék vagyunk névadónkra, akinek ebben az 
évben emlékeztünk születésének 340. évforduló-
járól. Klubunk létrejötte óta végigjártuk névadónk 
életútjának főbb állomásait, s mindenütt koszorú-
zással tisztelegtünk emléke előtt.  
     Az ünnepi beszédet követően a meghívott 
vendégek közül elsőként Prof. Emeritus 
Marinovich Endre köszöntötte az ünnepség részt-
vevőit, majd rövid áttekintést adott az egyetem 
életéről. Befejezésül hangsúlyozta, hogy a volt 
rákóczistákat mindig szívesen fogadják és itt min-
dig lesz helyük.  
     A Honvédelmi Minisztérium nevében dr. Papp 
Ferenc ezredes tolmácsolta Vargha Tamás par-
lamenti államtitkár üdvözletét, s méltatta a katonai 
középiskola eredményeit. Az üdvözlés után mi-
niszteri oklevél kitüntetést adott át Kovács József-
nek. 

 

     Nagy Gyula ezredes az MH Budapesti Nyugál-
lományúak klubja részéről köszöntötte a megje-
lenteket. Rövid áttekintést adott a klub tevékeny-
ségéről, méltatta a megalakulásának 10. évfordu-
lóját ünneplő Rákóczista Tagozatot. A munka el-
ismeréseként emléklapot adományozott a tagozat 
részére, amelyet Hárai Tibor vett át.  
     Üde színfoltja volt a rendezvénynek, amikor 
Berkecz Gábor, a Kratochvil Károly Honvéd Kö-
zépiskola és Kollégium igazgatója köszöntötte az 
ünneplőket. Kiemelte: megtiszteltetés számukra, 
hogy itt lehettek. Céljuk: hogy az ő iskolájuk is 
olyan legyen, mint a rákóczista volt. Ennek nyom-
dokain szeretnének haladni.  
      Az ünnepség hivatalos részének befejezése 
előtt Varsányi Gyula, volt rákóczista, aranykoszo-
rús vadászpilóta kért szót és megemlékezett 
azokról a repülőtisztekről, akik szolgálat teljesíté-
se közben vesztették életüket. 
     A szünetet követően a jelenlévők megtekintet-
ték a Rákóczisták 1956-2016 című dokumentum-
filmet, amelyet dr. Remes Péter nyugállományú 
orvos ezredes, volt rákóczista állított össze. A film 
osztatlan sikert aratott, sokan gratuláltak az alko-
tónak. 
     A vetítést követően a résztvevők visszatértek 
az aulába, ahol az állófogadáson Hárai Tibor 

mondott pohárköszöntőt. Itt lehetőség nyílt arra, 
hogy az egymást régóta nem látott volt növendé-
kek felidézzék emlékeiket, közös élményeiket 
Közben fotók is készültek, igyekeztek egymást és 
a közösség tagjait megörökíteni.                                                                                        
 

Tóth Gyula ny. alezredes                                          
                                                Rákóczista Tagozat   

 

Halottak napja, november 2. 

Klubunk tagjai közül sokan vagyunk, akik ezen 
a napon a temetőket járják, mert valamelyik csa-
ládtagjukat, vagy volt munkatársukat, kedves is-
merősüket már eltemették. 

Beszéltem már olyanokkal is, akik nehezen 
tudják túltenni magukat a házastárs elvesztésén, 
vagy a fiúk, illetve lányuk halálán. Képek, emlékek 
gyötrik őket, álmok kísértenek. 

Talán segít nekik Szent Ágoston: Ne sírj, mert 
szeretsz engem című verse. 

 
A halál nem jelent semmit. 
Csupán átmentem a másik oldalra. 
Az maradtam, aki vagyok és Te is  
önmagad vagy. 
Akik egymásnak voltunk, azok 
vagyunk mindörökre. 
Úgy szólíts, azon a néven, ahogy 
mindig szoktál,ne keress 
új szavakat. 
Ne fordulj felém ünnepélyes 
szomorú arccal, folytasd kacagással. 
Nevessünk együtt, mint mindig tettük. 
Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts! 
Hangozzék a nevem házunkban; 
ahogy mindig is hallható volt. 
Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. 
Az élet ma is olyan, mint volt, 
ma sem más. 
A fonalat nem vágta el semmi, 
miért lennék a gondolataidon kívül… 
Csak mert a szemed nem lát, 
nem vagyok messze, ne gondold. 
Az út másik oldalán vagyok, 
lásd jól van minden. 
Meg fogod találni lelkemet 
és benne egész letisztult szép 
gyöngéd szeretetem. 
Kérlek, légy szíves, … ha lehet, 
töröld le könnyeidet,  
és ne sírj azért, mert 
annyira szeretsz engem. 

 
Ha végig olvastátok e sorokat, legyen Benne-

tek utána megnyugvás, béke és nyugalom. Vigye-
tek elhalt kedveseitek, ismerősötök, barátaitok sír-
jára egy virágcsokrot és gondoljatok rájuk szere-
tettel, a sorssal való megbékéléssel.  

 
Jobbágy Zoltán nyá. ezredes 
F/I és Rákóczista Tagozat 
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Százhalombattai kirándulás! 
     A Hátországi tagozat már többször kirándult 
Százhalombattára. Voltunk már hajóval, busszal és 
most is menetrendszerinti busszal utaztunk a Buda-
pesttől mintegy 27 km-re lévő nagyon szép, rende-
zett, virágos kisvárosba. 
     A kirándulást szervezte és vezette tagtársunk 
Csapóné Stróbl Márta aki, itt is töltötte gyermekkorát 
– a nagyszülőknél – és mint „élő történelem” mesélt a 
városról. Először a Matrica múzeumba mentünk, me-
lyet Mátrika – ként kell ejteni és római kori katonai tá-
bort jelent. Itt Takácsné Németh Gabriella régész ve-
zetett bennünket és minden igényt kielégítő tájékoz-
tatást tartott nekünk, a korról, és az akkor élt ember 
szokásairól, életéről. 
     Az „akkor élt ember”-nek ie. 2000 évvel a vaskor 
és bronzkor idejében már voltak fazekas edényeik, 
fémszerszámaik. A lovat már munkára használták. 
Házaikat vesszőből fonták és sárral tapasztották be. 
Ma ezt Paticsfalnak nevezzük. Ma is van ilyen épüle-
tünk például Tákoson a templom, melyet kedvesked-
ve „mezítlábas Notre Dame”-nak nevezünk. 
     A múzeumi tárlókban az elmúlt 4000 év is benne 
foglaltatott, hiszen a ma élő embernek is vannak már 
emlékei, így a mi gyerekkorunk, ill. fiatalkorunk hasz-
nálati tárgyai is helyet kaptak. 
     Amikor „kicsodálkoztuk” magunkat akkor a város-
ban közlekedő buszra szálltunk és kimentünk a Ré-
gészeti Parkba. Ez egy több hektárnyi bekerített terü-
let. Itt Lakatosné Pommer Gabriella restaurátor várt 
bennünket és máris megkínáltak a valaha élt ember 
által is süthetett lepénnyel, mely teljes kiőrlésű gabo-
na és víz keveréke. Már ismerték a sót is. A régészeti 
parkban vannak a halomsírok. A település nevében is 
benne van Száz halom. Minden halomban egy halot-
tat temettek, de előtte elhamvasztották. Gondoljunk 
bele milyen fejlett kultúrájuk volt. Az életükről az in-
formációk mégis onnan vannak, hogy élelmet és 
kedvenc tárgyaikat tették a hamvak mellé. Az egyik 
edényben kémiai eljárással a régészek sört tudtak 
kimutatni. Szinte csoda. Viccesen szoktuk mondani, 
hogy „semmi új nincs a nap alatt”. 
     Nagy élmény volt, bent voltunk egy ilyen restaurált 
halomsírban, mely 30 m

2
 és 3 m magas. Bács Fe-

renc hangján kaptuk az információkat. Rendkívül 
megható volt belegondolni, hogy ezen a Duna parti 
településen 4 ezer évvel ezelőtt élt ember „lábnyo-
mába” lépegetünk. 
     De nemcsak a régmúlt korok emlékei, hanem a 
Dunafüredi Halászcsárda étkei is vonzottak bennün-
ket. Így megint a városi tömegközlekedést vettük 
igénybe. A Halászcsárdában már meg volt terítve és 
a Halászlé gazdagon vagy kinek mi? – szem szájnak 
ingere, lehetett rendelni, és finomakat enni. 
     Közben gondolhattunk a bronzkor emberére, biz-
tosan Ő is evett már halat, így - vagy úgy. Szívesen 
megyünk máskor is Százhalombattára, mert a múze-
um és a régészeti park munkatársai azon dolgoznak, 
hogy még több ismeretet tudjanak a „nagyérdemű” 
elé tárni. 

                                Henzselyné Buzás Margit 
Hátországi Tagozat 

Híradó napi ünnepség 
volt a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Bu-
dapest Helyőrség dandár szervezésében, 2016. 
szeptember 14-én. 
     A szeptember a híradósok számára a híradós éle-
tet méltató rendezvények hónapja. Ennek megfelelő-
en a rendezvénysorozat első elemeként „Híradók 
Napja 2016” rendezvény megtartására a budaörsi úti 
Petőfi Laktanyában került sor.  
     Baráth Ernő ezredes dandárparancsnok fogadta 
majd köszöntötte a HM szervektől érkezett elöljáró-
kat, a megjelent vendégeket, a jelenlegi és a meghí-
vott korábbi Híradó Csoportfőnököket, a Puskás Ti-
vadar Híradó Bajtársi Egyesület képviselőit az MH 
Budapesti Nyugállományú Klub Híradó Tagozat ve-
zetőségét és másokat, többek között a Puskás Tiva-
dar Infokommunikációs szakközépiskola és gimnázi-
um intézményvezetőjét és a tanulókat, a jövő szak-
embereit. 
A vendégek fogadását követően, a Sportcsarnokban 
13.30-kor ünnepi állománygyűlés kezdődött.   
     A tradicionális rendezvény, Puskás Tivadar mun-
kásságának méltatásával, mintegy ikon behívásával 
adott meghatározó jelleget a rendezvénynek. A rövid 
megemlékezés egy kedves híradó katonalány szájá-
ból elhangozva bensőségessé tette az ünnepséget 
Az állománygyűlés az ünnepi beszédet követően a 
parancsok felolvasásával, elismerések átadásával 
folytatódott.  
     A kitüntetettek hosszú sora bizonyította a híradó 
állomány folyamatos, önfeláldozó, nehéz feltételek 
mellett végzett, sikeres munkáját. 
     Az állománygyűlés a Helyőrségi Zenekar színvo-
nalas, ünnepi műsorával zárult. 
     A levezető elnök felhívására a jelenlévők elvonul-
tak koszorúzni, elsőnek a négy éve felállított híradó 
kopjafához, majd Puskás Tivadar mellszobrához. 
     Az emlékezés jelképei sorra rendeltetési helyükre 
kerültek. A koszorúk letételét három harangszó kö-
vette szimbolizálva az örök emlékezést a híradók 
nagy családjának,a jelent és jövőt megalapozó múlt-
jára.  
      Az együvé tartozást tükrözte a Puskás Tivadar 
Híradó Bajtársi Egyesület Alapító Elnöke, Dr. Lindner 
Miklós nyugállományú altábornagy és a Híradó Ta-
gozat Elnöke Soós Tamás nyugállományú alezredes 
közös koszorúja Puskás Tibor mellszobránál. Elhe-
lyezték koszorújukat a „puskás tanulók” a hagyomá-
nyok fiatal őrzői, a jövő szakemberei. A koszorúzás a 
Magyar Honvédség kürtön játszott takarodó jelével 
ért véget. 
     A találkozás állófogadással zárult ahol, a pohár-
köszöntő a híradó szolgálat bonyolult jelenéről és a 
jövő feladatairól szólt, erőt, egészséget kívánva az 
összes, e munkában résztvevő híradónak. 
     A vendéglátók és szervezők profi szintű tevékeny-
ségének köszönhetően a HÍRADÓK NAPJA 2016. 
évben is a hagyományokhoz méltóan került megren-
dezésre, további erőt adva a hétköznapok, embert 
próbáló munkáihoz, a haza szolgálatához.  
                                                            B. Nagy Péter  
                                                            Híradó tagozat 
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A Honvédségi Nyugállományú Kultúrosok  
I. Országos Találkozója 

 

     Az MH Budapesti Nyugállományú Klub 
Törzsasztal tagozata kezdeményezésére 2016. 
május 06-án a szervezőbizottság megalakításával 
elkezdődött a Honvédségi Nyugállományú Kultúrosok 
Országos Találkozójának szervezése. 
      Az elgondolás szerint az alakulatok kultúrosai 
és könyvtárosai, a helyőrségi klubok vezetői és 
vezető munkatársai, katonazenekarok vezetői, a 
központi kulturális intézmények vezetői és 
munkatársai, a kulturális terület vezetői, a katonai 
sajtó kulturális területén dolgozó munkatársai 
kerültek a figyelem középpontjába és kerültek 
felkutatásra a Klub tagozatai, a HOKOSZ 
tagszervezetei, illetve a seregtest szintű vezető 
kultúrosok bevonásával. Sajnos az elérhetőségek, a 
lakcímmódosulások nehezítették ezt a munkát. A 
jelzések örömmel nyugtázták a lehetőséget, de az 
egészségi állapotok korlátokat jelentettek. Ezek után 
került a rendezvény időpontjának meghatározására. 
     A Találkozóra 2016. október 12-én a Stefánia 
Palotában került sor. A találkozót megtisztelte 
Aulechla József ezredes az MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség Dandár, Rekreációs és 
Kulturális Igazgatóság Igazgatója és a 
közművelődéssel foglalkozó munkatársai. Az ország 
minden részéből érkeztek az érdekeltek. Remek 
összeállításban Pácser Bálint vezette a 
tanácskozást. A névsorolvasást követően az 1960-os 
MN Ki-Mit-Tud szavalóverseny harmadik helyezettje 
– Pallos Attila hhj. őrm. előadásában meghallgattuk 
Sajó Sándor: Magyarnak lenni című versét. Ezt 
követően a Klub elnöke – Nagy Gyula nyá. ezds. - 
méltatta a kultúrosok szerepét a Klub 1961-es 
megalakításában és későbbi működtetésében, majd 
a találkozó fontosságáról és a Törzsasztal 
meghatározó szerepét és szervező munkáját 
dicsérte. Élénk figyelem kísérte a Katonai Filmstúdió 
felvételeiből összeállított rövid filmbejátszást, ami a 
megjelentek életéből mutatott be részleteket. 
 

     
 
     Ezt követően egy-egy részterületet képviselő 
foglalta össze korábbi munkaterületük feladatait, 
eredményeit: Aranyos Károly, Gulácsi Attila, Molnár 
József, dr. Varga István, Kovácsné Horváth Veronika, 

Sere Mihály, Dohos László, Drucker Tibor, Füleki 
Mihály, Zakar Sándor és Szécsényi Olivér. 
     Aulechla József ezds. hozzászólásában fontosnak 
nevezte a találkozó megszervezését. Köszöntötte az 
elődöket, akik sokat tettek ezen rendezvénnyel a 
hagyományok felelevenítésében és a megőrzésében.  
     Az ebéd csak fokozta a hangulatot. Drucker Tibor 
pohárköszöntője után kiosztásra került a találkozó 
EMLÉKLAP-ja is. 
     Gulácsi Attila zárszavában jelezte, hogy az itt 
elhangzott vélemények alapján jövőre szeretnék 
megszervezni a II. találkozót, amelyre a kulturális 
szakterület valamennyi munkatársát várják. 
      Köszönet illeti a szervezőbizottság – Sepcsik T. 
Sarolta, Aranyos Károly, Gulácsi Attila, Nagy Gyula, 
Pácser Bálint, Péter László dr. Varga István – és a 
lebonyolításban közreműködő Törzsasztal tagok 
munkáját. 

Szerkesztőség 
 

December 6. MIKLÓS napja 
A név kapcsán bizonyára mindenki – főleg a gye-

rekek – MIKULÁSRA gondolnak, a myrai püspökre, 
Szent Miklósra, aki ajándékot hoz az ablakokba kitett 
cipőkbe, ha azok kitisztítva kerülnek oda. 

Én most mégis egy másik Miklóst idéznék, gróf 
Bercsényi Miklóst, Ung vármegye főispánját, kuruc 
főgenerálist, II. Rákóczi Ferenc harcostársát, a Rá-
kóczi szabadságharc egyik irányítóját. 

Amint tudjuk, és az Obsitos újságunk is beszámolt 
róla, június 9-én, volt vetélkedő II. Rákóczi Ferenc 
születésének 340. évfordulója és az általa vezetett 
szabadságharc emlékét idézve. 

„Eb ura fakó, József császár nem királyunk!” – így 
kiáltott fel a hagyomány szerint Bercsényi Miklós az 
1707-es Ónodi országgyűlésen és ezzel elindította a 
Habsburg-ház trónfosztását. Ő volt az a főúr, aki a fi-
atal Rákóczi figyelmét felhívta I. Lipót elnyomó politi-
kájára s a nemesek összefogásának szükségességé-
re. 

Ő volt az is, aki hűségesen kitartott II. Rákóczi Fe-
renc nagyságos fejedelem mellett a harcban ugyan-
úgy, mint a rodostói száműzetésben. Pedig nem 
mindenben értettek egyet. Maga II. Rákóczi Ferenc 
„Emlékiratai”-ban így írt róla: „Bercsényi szelleme, 
amely nem tudta elviselni az egyenlőséget, a nála 
alacsonyabbak szemében keménynek és tűrhetet-
lennek látszott… konokul tisztelte a saját véleményét, 
de többnyire megvetette a másokét. Beszédében 
ékesszóló volt, cselekvésben tétovázó, kétes esetek-
ben ingadozó. Tanácsa, elméjének nagy kiterjedése 
miatt határozatlan és bizonytalan volt, szerencsétlen 
körülmények miatt mindig másokat okolt. Bercsényi 
szeretetből és kényszerűségből ragaszkodott hoz-
zám.” 

Bár Miklós napja – MIKULÁS a gyermekeknek – 
nem Bercsényiről szól, a II: Rákóczi Ferencnek szen-
telt emlékévben ne feledkezzünk meg a fejedelem hű 
helytartójáról. 

Befejezésül idézem a „Hej Rákóczi, Bercsényi, 
magyarok híres vezéri…” című kuruc éneket. Min-
denki dúdolva folytassa a cikk elolvasása után! 

Jobbágy Zoltán nyá. ezredes 
F/I és Rákóczista Tagozat 
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Honvéd Kulturális Központ 
programajánló 

 

NOVEMBER 
 

2. szerda 18 óra  
A SZERETET SZORÍTÁSÁBAN 
V. Kulcsár Ildikó szerzői estje 
Helyszín: Zrínyi Miklós terem 
Belépő: 800 Ft 
 

5. szombat 11 óra 
„CSIRIBIRI”   
HALÁSZ JUDIT ELŐADÁSA  
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 2800 Ft 
Igényjogosultaknak: 2500 Ft 
 

5. szombat 18 óra  
Halloween Party a Luxemburg 
Rádió zenekarral 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1500 Ft 
Honvéd belépő: 1200 Ft 
 

6. vasárnap 10 óra 
 „STEFÁNIA PALOTA 120+1” 
Belépő: 1000 Ft 
Igényjogosultaknak: 800 Ft 
Jegyeket csak elővételben és kor-
látozott számban értékesítünk! 
 

7. hétfő 17.30 
Stefánia Irodalmi Kör 
Babits Mihály élete és művei  
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 300 Ft 
 

7-10. 
„Katona bélyeggyűjtők bemu-
tatkozása” 
MH Gábor Áron Bélyeggyűjtő 
Kör kiállítása 
Helyszín: Stefánia Palota – Erzsé-
bet királyné terem 
Megnyitó: 7. hétfő 15 óra 
Megtekinthető: naponta 10-18-ig 
A belépés díjtalan! 
 

9-22. 
TÁJAK, SZÍNEK, FORMÁK 
Hajkó Zsuzsa festménykiállítása 
Helyszín: Caffé Galéria 
Megnyitó: 9. szerda, 17 óra 
Megtekinthető: minden nap 
A belépés díjtalan! 
 

9. szerda 18.30 
Budapest Helyőrség Zenekar 
koncertje 
Helyszín: Színházterem  
A belépés díjtalan az előadás 
megtekintéséhez azonban helyre 
szóló jegy átvétele szükséges!  
 

10. csütörtök 17 óra 
MINDENKI HADTUDOMÁNYA  
Dr. Nagy László ny. ezredes:  
A készülő Hadtudományi Lexikon 
és a magyar hadtudomány jelen-
legi helyzete. 
Helyszín: Gobelin terem 
Belépés díjtalan! 
 

13. vasárnap 10 óra 
BUDAPESTI BELVÁROSI SÉTÁK 
Találkozó: 10 órakor a Bazilika előtt 
A túra időtartama kb. 1,5-2 óra. 
A program ára: 1500 Ft/fő 
Igényjogosultaknak: 1000 Ft/fő 
Jegyek elővételben, korlátozott 
számban a jegypénztárban  
Eső esetén is sétálunk! 
Info.: horvath.ildiko@hm.gov.hu 
 

15. kedd 11 óra  
Stefánia Irodalmi Színház  
Lúdas Matyi 
A Körúti Színház előadása. 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 1500 Ft 
 

15. kedd 16 óra 
A Honvéd Kulturális Egyesület 
Képzőművészeti Tagozatának 
csoportos képzőművészeti kiállí-
tása 
Helyszín: Stefánia Galéria 
A belépés díjtalan! 
Megtekinthető: vasárnap kivételével 
naponta 13-18 óráig. 
 

17. csütörtök 19 óra  
Bolha a fülbe  
a Bulvárszínház  előadása  
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 2 000 Ft 
Igényjogosultaknak: 1 500 Ft 
 

18. péntek 18 óra  
ZENÉS-TÁNCOS VACSORAEST A 
NAUTILUSSAL  
Asztalfoglalás és jegyigénylés jegy-
pénztárunkban! 
Helyszín: Regiment étterem 
Belépő: 1 500 Ft 
Nautilus tagságival: 1 000 Ft 
Igényjogosultaknak: 800 Ft 
 

20. vasárnap 11 óra  
Csipkerózsika  
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
előadása 
Helyszín: Színházterem  
A belépés díjtalan az előadás meg-
tekintéséhez azonban helyre szóló 
jegy átvétele szükséges!  
 
 
 

21. hétfő 14.00  
Csendül a nóta 
 "Szereted-e még...?"  
Szécsi Pál sláger délután  
Előadja: Gergely Róbert 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 700 Ft 
 

21. hétfő 17.30 óra 
BIZTONSÁGPOLITIKAI  
ELŐADÁSSOROZAT 
Nógrádi György, Lattmann 
Tamás: A 21. század globális 
kihívásai 
Helyszín: Pódium bár 
Belépés díjtalan! 
 

22. kedd 17.30  
Zuglói Egészségmegőrző Mo-
dell Egészségklub 
Hipertónia gyerekkorban 
Előadó: Dr. Gyömörei Beáta 
Helyszín: Gobelin terem 
A belépés díjtalan! 
 

24. csütörtök 17:00  
MISSZIÓS TÖRTÉNETEK 
Dr. Jobbágy Zoltán:  
Afganisztáni ISAF misszió 
2011/12. 
Helyszín: Pódium bár 
Belépés díjtalan! 
 

30. szerda 18.00  
Női-S-klub 
Szűrővizsgálatok a prevenció 
jegyében! 
Dr. Schäfer Eszter 
Helyszín: Gobelin terem 
Belépő: 500 Ft 
 

DECEMBER 
 

4 vasárnap 10 -14 óra  
STEFÁNIA MIKULÁSNAP 
Igényjogosultaknak a belépés díj-
talan, jelentkezés jegypénztárban  
Vendégeknek a belépő: 1200 Ft  
Csomagjegy: 800 Ft (Jelentkezés 
és a csomagok megvételének 
határideje: 2016. november 28.) 
Megjött a Mikulás 
 

5. hétfő 17.30 Pódium bár  
STEFÁNIA IRODALMI KÖR 
Frederico Garcia Lorca 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 300 Ft 
 

6. kedd 11 óra  
Stefánia Meseszínház  
A suszter manói 
A Turay Ida Színház előadása. 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 1500 Ft 

mailto:horvath.ildiko@hm.gov.hu


TARKA OLDAL  BUDAPESTI OBSITOS-11 

18. évfolyam, 5. szám  2016. november – december   

 
8. csütörtök 17 óra 
MINDENKI HADTUDOMÁNYA 
Óvári Gyula ny. ezredes:  
Légi járművek vészelhagyási  
lehetőségei 
Helyszín: Gobelin terem 
Belépés díjtalan! 
 

8. csütörtök 18 óra  
V. Kulcsár Ildikó estje  
Helyszín: Stefánia Palota,  
Zrínyi Miklós terem 
Belépő: 800 Ft 
 

10. szombat 18 óra  
Mikulás Party a Luxemburg Rá-
dió zenekarral 
Helyszín: Pódium bár 
Belépő: 1500 Ft 
Honvéd belépő: 1200 Ft 
 

11. vasárnap 11 óra  
Diótörő  
a Nemzeti Táncszínház előadása 
Helyszín: Színházterem 
Belépő: 1 800 Ft 
Igényjogosultaknak: 1500 Ft 
 

14. szerda 17.30 
ZUGLÓI EGÉSZÉGMEGŐRZŐ 
MODELL Egészségklub 
A gyermekkori mozgáshiány  
következményei 
Előadó:Dr. Seprődi Bence 
Helyszín: Gobelin terem 
A belépés díjtalan! 
 

15. csütörtök 19 óra  
NEJEM A NETEN   
a Fregoli Színház előadása  
Helyszín: Színházterem  
Belépő: 2000 Ft 
Igényjogosultaknak: 1500 Ft 
 

16. péntek 18 óra  
ZENÉS-TÁNCOS VACSORAEST 
A NAUTILUSSAL  
Asztalfoglalás és jegyigénylés 
jegypénztárunkban! 
Helyszín: Regiment étterem 
Belépő: 1 500 Ft 
Nautilus tagságival: 1 000 Ft 
Igényjogosultaknak: 800 Ft 
 

20. kedd 10.30  
Gondtalan órák  
„Páratlan páros” 
Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor  
Helyszín: Színházterem 
Délután zenél a pódium bárban a 
Pódium Band Zenekar.  
Belépő: 700 Ft 
 
 
 
 

 
31. szombat 18–04 óráig 
Töltse velünk a Szilvesztert a 
Stefánia Palota Honvéd Kulturá-
lis Központban! 
18.00-tól a Honvéd Kulturális  
Központ Színháztermében  
az Orfeum Színpad fergeteges 
szilveszteri operett gálája, 
19.30–tól a Stefánia Palotában 
Szilveszteri bál! 
Honvéd Belépő: 17.000 Ft  
Vendég belépő: 20.000 Ft  
 

Az MH Budapesti 
Nyugállományúak Klubja 

rendezvényei 
 

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

 
NOVEMBER 

 

7-10. 
Bélyegkiállítás 
„Katona bélyeggyűjtők  
bemutatkozása” 
Helyszín: Stefánia Palota –  
Erzsébet királyné terem 
Megnyitó: 7. hétfő 15 óra 
Megtekinthető: naponta 10-18-ig 
A belépés díjtalan! 
 
15. kedd 10 óra 
Klubtanács ülés 
HKK 328-as klubszoba 
 

16. szerda 10 óra 
Múzeumlátogatás 
Zsinagóga Zsidó Múzeum 
Találkozás a múzeum bejáratánál 
 
22. kedd 9.45 
Múzeumlátogatás 
Unikum múzeum 
Találkozás: Dandár u. 1. 
 
24. csütörtök 10 óra 
Szociális és Kegyeleti Biz. ülése 
HKK 328-as klubszoba 
 

28. hétfő 10.00 óra 
Közművelődési Bizottság ülése 
HKK 328-as klubszoba 
 

 

DECEMBER 
 

16. péntek 15.00 
Fenyőünnep 
Színházterem és előtere 
 
23. péntek – 2017. 01.01. 
A Klubiroda zárva 
 

 

 
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 – Pas-
cal gondolatát. A sötét mezők a szóközöket jelzik. 
Beküldési határidő: 2016. december 10. 
A legutóbbi szám helyes megfejtői közül könyvjutalmat nyert: Kiss Boldizsárné a Repülő és Légvédelmi tago-
zat és Jedlicska József a Humán tagozat tagja. 
 

 
Csurgó Ny-i szomszéd faluja 
 
41 42 59 54 59 10 42 03 17 
Város Moszkvától Ny-ra 
 
37 14 01 52 04 27 
Mersevát É-i szomszéd faluja 
 
49 34 08 15 22 38 11 35 27 43 01 17 09 
Györköny Ny-i faluszomszédja 
 
13 24 41 42 11 40 25 50 43 
 
 

Nagyrábé szomszéd faluja    Helység Nadap szomszédságában 
 
05 09 39 29 07 36 47 33 46 01    28 06 20 38 05 
Alföldi megyeszékhely     Város Kiskunmajsától K-re 
 
17 02 44 16 30 45 54     49 21 17 31 19 48 32 54 
Város Türjétől D-re 
 
18 01 16 27 17 51 19 30 23 41 26 40 23 
 
 

Humor:
A német belügyminiszter odaszól Angela 

Merkelhez: 
˗ Kancellár asszony, több százezer menekülő áll a 

határainknál megfáradva, elcsigázva. Mit te-

gyünk? 

˗ Természetesen engedjék be őket! 

˗ De asszonyom, ők németek és kifelé akarnak 

menni. 
 

A nyugdíjas otthonban az átlagéletkor 85 év. Nem-

rég az egyik bentlakó betöltötte a száz esztendőt, 

ezért nagy ünnepséget rendeztek neki, amelyen 

még a fia is megjelent. 

˗ Hány éves? – kérdezte egyikük. 

˗ Már 81 vagyok – hangzott a válasz. 

A kérdező a fejét rázta hitetlenkedve: 

˗ Ugye, milyen gyorsan felnőnek? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egy utasszállító gép a város felett iszonyatosan 
nagy ködbe kerül, a tájékozódás lehetetlen. A piló-
ta nagy bravúrral egy felhőkarcoló nyitott ablaká-
hoz kormányozza a gépet, és bekiabál: 
˗ Hol vagyok? 

Bentről, az íróasztal mögül egy hang visszakiabál: 
˗ A repülőgépben, uram! 

A pilóta arca felderül, megköszöni, és a sűrű köd-
ben elnavigálja a gépet a reptérre. Landolás után 
kérdezi az irányító: 
˗ Hogy találtál ide ebben az istentelen ködben? 

Egyszerű volt: A felhőkarcolónál a tag egy egysze-

rű kérdésre adott egy egyszerű, érthető, de telje-

sen használhatatlan választ. Ebből rögtön tudtam, 

hogy a Microsoft Helpdesk irodájánál vagyok, on-

nan meg már fejből tudtam az utat a reptérig. 

 

Mire jó a nyomtató? 

- ??? 

- Lelassítja a papír haladását a szemetes felé. 
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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. 

 

 


