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Tisztelt Olvasók!

A megújult Honvéd Altiszti Folyóirat összeállítá-
sa, szerkesztése kapcsán mozgalmas hónapok állnak 
mögött ünk. A megújult rovatok kialakítása, minősé-
gi tartalommal való feltöltése kihívások elé állított a 
a szerkesztőbizott ságot. Az eddigi hazai, valamint a 
nemzetközi visszajelzések alapján örömmel állapítható 
meg, hogy jó úton haladunk. Az olasz hadsereg rang-
idős altisztje az MH vezénylőzászlósánál történt hiva-
talos látogatásakor gratulált az altiszti állománynak, 
hogy egy minőségi, nemzetközi környezetben is egyedi 
szakmai altiszti lapot tudhat magáénak. A szerkesztő-
bizott ság célkitűzése, miszerint: „szakmai módon, idősze-
rűen, hagyománytisztelően – az altisztek hangján” szóljunk 
az olvasókhoz, megvalósulni látszik. Úgy gondoljuk, 
hogy sokan tudnak egy alkalommal jó teljesítményt 
produkálni, de a folyamatosan magas szintű, minőségi 
munkához jól felkészült, motivált, az ügy iránt elköte-
lezett , az állományt ismerő és a szakmaiságot megjele-
níteni képes katonákra van szükség. A Honvéd Altiszti 
Folyóirat szerkesztőbizott sága elkötelezett  a feladata 
iránt és kész szembenézni a kihívásokkal. A minőségi 
munkához azonban az olvasók aktív közreműködésé-
re is szükség van, hogy megvalósuljon az „altiszteknek, 
az altisztek hangján!” jelmondatunk. A jövőre nézve to-
vábbi célkitűzésünk a szövetségi rendszerünkbe tarto-
zó rangidős altisztek bemutatása a nemzetközi blokk 
keretén belül, a családi rovat erősítése aktuális, az ál-
lományt érintő kérdések, események közreadásával. 
Továbbra is várjuk altisztjeink aktív részvételét a lap 
további fejlesztésében. Fontosak számunkra az olvasói 
vélemények! Várjuk továbbá az állomány mindennapi 
életével, a szolgálat ellátásával kapcsolatos írásokat, 
képeket. Azokat a cikkeket, amelyek megfelelnek a kö-
vetelményeknek, de helyszűke miatt  nem kerülnek be 
a nyomtatott  újságba, a folyóirat online változatában 
közöljük.

Tisztelt Olvasók! A Honvéd Altiszti Folyóirat révén 
fórumot kapott  az altiszti állomány, hogy megjelenítse 
az állománycsoport szolgálatával, életével kapcsolatos 
kérdéseket. Továbbra is bízunk támogatásukban. Hasz-
náljuk és éljünk a Honvéd Altiszti Folyóirat által bizto-
sított  lehetőségekkel.

Kriston István főtörzszászlós

Ismét Görgey Artúr nevét viseli a szentendrei laktanya
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Az időjárás kegyeibe fogadta a túra 
résztvevőit, ugyanis a megelőző 
napokban esett , míg másnap hava-
zás és erős szél nehezített e volna a 
feladat teljesítését. A gyönyörű ta-
vaszias időben közel négyszázan 
jelentek meg a Pristinától 20 ki-
lométerre, északnyugatra fekvő 
Camp Novo Selo táborban, hogy a 
kiírás szerint minimálisan tíz ki-
logrammos hátizsákkal teljesítsék 
a 23 kilométeres távot. A cél nem 
a többiek legyőzése volt, hanem 
hogy mindenki bebizonyíthassa 
önmagának fi zikai rátermett ségét, 
kitartását, akaraterejét. Ennélfogva 
az utolsóként beérkező katonákra a 
rendezők nyolcórás szintidőt írtak 
elő. Ennek teljesítése senkinek sem 
okozott  gondot a jelentkezők között .

A 23 kilométer hosszú és 600 mé-

ter szintkülönbségű menetvonal 
négy etapból állt. Először a tábor 
külső kerítése mellett  kellett  ten-
ni egy kört, majd kiérve a műútra 
következett  a második szakasz, 
melynek végén egy erdős hegyoldal 
leküzdése után értünk fel a vissza-
fordító ponthoz. Onnan a már emlí-
tett  műúton haladtunk vissza Camp 
Novo Selo felé. A táborba érkezve 
még egy nagy kört kellett  teljesíte-
ni, hogy a már beérkezett  katonák 
üdvözlése fogadja a megfáradt tú-
rázókat. 

A leggyorsabb magyar katonák 
Kreácsik Ákos százados, Pálóczi 
Zoltán hadnagy és Fodor Elek zász-
lós voltak, akiknek 3 óra 26 perc kel-
lett  a táv teljesítéséhez. A leggyor-
sabb magyar hölgyversenyző címet 
holtversenyben a négy katonanő 
együtt  érdemelte ki (Molnár Mari-
ett a százados, Gál Andrea száza-
dos, Bordás Erika főtörzsőrmester 
és Pásztor Edina szakaszvezető), 
hiszen ők együtt  gyalogolták végig 
a 23 kilométert, melyhez 5 óra 20 
percre volt szükségük.

A teljesítményt oklevéllel és me-
dállal ismerték el a rendezők. 

Kép és szöveg: 
Fodor Elek zászlós

„DANCON MARCH 2012 – KOSOVO”

A túra menetvonala

Csoportkép a magyar kontingens tagjairól

Huszonöt magyar katona vágott neki Koszovóban a dán kontin-
gens után csak DANCON MARCH-nak nevezett teljesítménytúrá-
nak március 31-én. A mára negyvenéves múlttal rendelkező túrát 
először a Cipruson állomásozó Dán Királyi Hadsereg békefenntar-
tó katonái rendezték meg 1972-ben. A menetet azóta minden olyan 
hadszíntéren megtartják, ahol dán katonák teljesítenek szolgála-
tot. Koszovóban ez a hagyomány 1999-ig nyúlik vissza.
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2011 júniusától az oberammergaui 
(Németország) NATO-iskolán telje-
sítek szolgálatot, jelenleg egyetlen 
magyarként képviselve hazámat 
és hozzájárulva e nagy múltú in-
tézmény feladataihoz. Altisztként 
vagyok a NATO Rangidős altisztek 
haladó vezetői tanfolyam igazgatója. 
Beosztásomban nagyon sok új dol-
got tanulok. Munkám eredményes 
végzését nagyban segítik korábban 
megszerzett  szakmai tapasztalata-
im. Bizonyára az „előéletemnek” 
is szerepe volt abban, hogy hamar 
beilleszkedtem a multinacionális és 
multikulturális szakmai közösség-
be. 

Mint tanfolyamigazgató felelek 
a rám bízott  kurzusok tervezéséért, 
logisztikai és informatikai biztosí-
tásának szervezéséért, a tananyag 
fejlesztéséért, szakmai minőségé-
ért, az oktatók felkészítéséért, ven-
dégelőadók és más szakemberek 
meghívásáért, anyagi-technikai 
támogatásukért – vagyis az előké-
szítés megszervezéséért. A végre-
hajtási szakaszban pedig a képzé-
sek lebonyolításáért, folyamatos 
felügyeletéért, a hallgatók munká-
jának segítéséért,  itt -tartózkodásuk 
zavartalan biztosításáért, a csapat-
építő programokért. A kurzusok 
végén begyűjtöm az értékeléseket, 
visszacsatolásokat, majd elkészí-
tem a tanfolyam utáni jelentést (Post 
Course Review). 

A fenti felsorolás meglehetősen 
terjedelmes, ennek ellenére színvo-
nalasan végrehajtható. Miért? Mert 

időben tervezünk, mert minden tétel 
mögé kerül költségvetés is, és mert 
egy komoly apparátus áll a rendel-
kezésemre. Szakmailag tökéletesen 
felépített  a rendszer. A tananyagot a 
„megrendelő” igénye alapján, annak 
jóváhagyásával készítjük el, melyet 
a végrehajtás során bármikor ellen-
őrizhet is. Egy ilyen megrendelő 
például a Szövetséges Átalakítási 
Parancsnokság (ACT). 

Az oktatás folyamata ráépül a 
NATO Egyéni oktatási és kiképzé-
si rendszerének (NIETMS – NATO 
Individual Education and Training 
Management System) elveire, mely 
biztosítéka annak, hogy a tanított  
anyag mindig megfeleljen a leg-
újabb kihívásoknak. A tematika 
összeállításánál és a módszertani 
fogások kialakításánál fi gyelembe 
vesszük a hallgatók által adott  visz-
szajelzéseket és javaslatokat is.

Az egyes kurzusok között i idő-
ben kutatással, önképzéssel és tan-
anyagfejlesztéssel foglalkozom, 
mellyel igyekszem elősegíteni, hogy 
sikeresen megfeleljünk a hallgatók 
és a megrendelők igényeinek. Mind-
emellett  oktatóként, szindikátusve-
zetőként, témaszakértőként veszek 
részt más tanfolyamokon, ezzel se-
gítve kollégáim munkáját és fejleszt-
ve saját szakmai felkészültségemet. 
Mivel a NATO-iskola elkötelezett  
az éppen folyó műveletek támoga-

tásában, minden oktatónak, tanfo-
lyam-igazgatónak készen kell állnia 
műveleti területen történő alkalma-
zásra is, természetesen megmaradva 
az alapprofi lnál, vagyis az oktatás, 
kiképzés, felkészítés területénél.

Tavaly júniusban foglaltam el 
szolgálati helyemet, és azóta élek csa-
ládommal együtt  ezen a csodálatos 
településen. A közel egy év nagyon 
hasznosan telt. Tagja lett em egy ki-
váló közösségnek, melyben nagyra 
értékelik a magyar katonákat. Nem 
véletlenül, ugyanis egy nagyon jó 
csapat szolgált már itt  előtt em. Nem 
volt nehéz beilleszkednem, mert 
katonaként már sokszor váltott am 
helyőrséget, közösséget. 

Ami viszont új volt és komoly 
odafi gyelést igényelt részemről, 
az a családom közelsége. Ez idáig 
szinte a teljes katonai pályafutásom 
alatt  ingáztam szolgálati helyem és 
lakóhelyem között , tavaly június 
óta viszont velem vannak a sze-
rett eim. Nagy változás, hogy min-
dennap ott hon lehetek és valóban 
törődhetek velük. Az „átállás” nem 
ment zökkenőmentesen, elvégre a 
gyerekeim életében az elmúlt tíz-
tizenkét évben csak néha voltam 
jelen. Az eltelt esztendő bizonyítot-
ta, hogy mára már újra egy család 
vagyunk. És mindent meg kell ten-
ni azért, hogy ez így is maradjon. 
A család ügyeiben is szükség van 

NATO-BEOSZTÁSBAN A TANFOLYAMOK FELLEGVÁRÁBAN
Gondolatok a külföldi szolgálatról, a családról és az altiszti karról

Foglalkozás  a NATO-iskolán



Az oberammergaui NATO-isko-
la (NATO Schule – NSO) az egyik 
kulcsfontosságú műveleti szintű 
kiképzési központja a szövetség-
nek. Globális vezető intézménye 
a többnemzeti, ebből adódóan 
multikulturális katonai oktatásnak 
és egyéni képzésnek. Az 1953 óta 
működő iskola fő feladata egyéni 
képzés, kiképzés folytatása a NATO 
jelenlegi és jövőbeni műveleteinek, 
stratégiájának, elveinek, doktríná-
jának és eljárásainak támogatása 
érdekében. Mindebbe beletartozik 
a NATO- és nem NATO-országok 
között  folytatott  együtt működés és 
párbeszéd is. 

Az iskola öt fő szakterületen foly-
tat rezidenstanfolyamokat: 1. ISTAR 
(In  telligence, Surveillance, Target 
Acqui-sition and Reconnaissance). 
2. Joint Operations. 3. Weapons of 
Mass Destruction. 4. Policy. 5. NCO 
Programmes Department. A legtöbb 
kurzus egyhetes, és rengeteg téma 
közül lehet választani. A tananyagá-
ért a NATO Szövetséges Átalakítási 
Parancsnokság (Allied Command 
Transformation) a felelős. 

A tanfolyamok tervezése, végre-
hajtása és fejlesztése a NATO egyéni 
képzés és oktatás irányítási rendszeré-
nek felel meg, melyet oktatunk is a 
szövetség tagországainak katonái 
és a partnerországokból érkezett  
hallgatók számára. A tanfolyamo-
kat folyamatosan felülvizsgáljuk 
és megfeleltetjük a NATO aktuális 
elvárásainak, melyeket az ACT fo-
galmaz meg számunkra. 1953 óta 
több mint kétszázezer tiszt, altiszt 
és civil vett  részt az iskola tanfolya-
main. Ebbe a számba beletartoznak 
a szövetség parancsnokságairól, a 
nemzeti parancsnokságokról ér-
kezett ek, valamint a Partnerség a 
békéért, a Mediterrán párbeszéd, 
az Isztambuli együtt működési kez-
deményezés és más katonai és civil 
programok állományának katonái 
is. A tanfolyamok száma a kezdeti 
(1953) évi kett őről közel száztízre 
emelkedett . Ma évente több mint 
tízezer tanfolyami hallgató és kon-
ferencia-résztvevő látogatja meg az 
NSO-t. 

B. T.
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azokra az értékekre, melyeket ka-
tonaként követünk. Ezek a tisztelet, 
bátorság (főleg morális), lojalitás, 
becsületesség, bajtársiasság, fele-
lősségérzet, önzetlen segítőkészség, 
együtt érző áldozatvállalás. Nem 
elég, ha mindezeket mi, katonák 
csak a hétvégéken demonstráljuk. 
Régóta vallom, hogy csak az képes 
megvédeni a hazáját, aki ahhoz 
ezer szállal kötődik. Az ezer szálból 
hétszázötven minimum a családot 
jelenti. Visszafordítva a dolgot: ha 
nem vagyok képes törődni velük, 
hogyan törődhetek a hazámmal? 
Ezért fontos a katonává váláshoz a 
biztos egzisztencia és a támogató 
társadalmi hátt ér.

E megállapítással az ober am-
mergaui történésekről máris ha-
zai vizekre eveztem. Nem győzöm 
hangsúlyozni: szükségünk van a 
közös értékekre, melyeknek meg 
kell jelenniük a napi tevékenysé-
günk során, melyeket követni kell.  
Jelen kell lenniük az értékelésekben, 
demonstrálni kell őket a vezetők-
nek, értelmezni, magyarázni a ki-
képzőknek, oktatóknak. Az értékek 
közé sorolom a szakmai felkészült-
séget is, melyet meg kell őrizni még 
akkor is, ha nehéz költségvetési év 
elé nézünk. A haderő ereje azoknak 
a vállán nyugszik, akik most szol-
gálják a hazát; akik nap mint nap 
átadják az ismereteket a következő 
generációnak – legalább úgy, ahogy 
elődeink tett ék. A harc természete 
nem változik, csak eszközei és eljá-
rásmódjai. Természetesen fegyelem 
nélkül sem beszélhetünk haderőről. 
Ha ezzel a három meghatározó té-
nyezővel – értékek, szakmaiság és 
fegyelem – rendelkezünk, akkor 
elmondhatjuk: morális állapotunk 
megfelelő az alaprendeltetésünk 
ellátásához. Hogy mindez megva-
lósulhasson, olyan altisztekre van 
szükség, akik magas morállal bír-
nak és azt képesek környezetük felé 
is közvetíteni. Ilyen altiszti kar csak 
az értékek mentén való kiválasztás, 
a következetes képzés, kiképzés, a 
magas szakmaiság és a személyes 
elkötelezett ség révén jöhet létre. 
Természetesen elengedhetetlenül 
szükséges céljaink eléréséhez a 
nemzet támogatása is (elismertség, 
megbecsülés, belátható pályakép). 

Bogdán Tibor törzszászlós
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csak feladatok végrehajtásáról, hanem 
leginkább barátságról és egymás támo-
gatásáról szól”.

Cagnazzo főtörzszászlós a követ-
kező nyilatkozatot adta a Honvéd 
Altiszti Folyóirat számára: „A vizit 
lehetőséget biztosított  az érdeklő-
désre számot tartó témákról folyta-
tott  termékeny eszmecserére. Úgy 
gondolom, hogy az altiszti állomány 
– mely a haderő gerincét adja – mű-
ködése meghatározó jelentőséggel 
bír egy erős hadseregben. A hadi-
technikai eszközök fejlődése, vala-
mint az önkéntes katonák magasabb 
képzett ségi és szakmai tudása kö-
vetkeztében az altisztek, zászlósok 
olyan funkciókat és felelősségi körö-
ket kaptak, amilyenekkel korábban 
csak a tisztek rendelkeztek – ezek 
pedig új képességeket és korsze-
rűbb tudást követelnek meg tőlük. A 
modern haditechnikai eszközök, a 
megváltozott  harceljárások támasz-
tott a új követelmények hatására a 
fegyveres erők nemcsak kiképzési 
terveiket dolgozták át, hanem a pa-
rancsnoki képzést rendszerét is, ami 
létfontosságú a kisalegységek veze-
tése, igazgatása és irányítása szem-
pontjából. Szilárd meggyőződésem, 
hogy e kétoldalú tapasztalatcsere 
tovább fogja erősíteni a már jelenleg 
is kitűnő együtt működés kötelékeit 
országaink között .”

 Kriston István főtörzszászlós

végezte a Law University Schoolt. 
1991-ben csatlakozott  az olasz légi-
erőhöz. 1992-ben az altiszti iskola 
befejezése után az olasz védelmi 
minisztérium személyzeti csoport-
főnökségén kapott  beosztást (DJ. P. 
M. A). 1994-ben Rómában ejtőer-
nyős-tanfolyamot végzett .

2001 májusától fél évig Koszo-
vóban teljesített  külszolgálatot, 
melynek befejezése után megkapta 
a NATO szolgálati jelet. 2002 júliu-
sától három évig az F–16-os csere-
program keretén belül az Ameri-
kai Egyesült Államokban szolgált. 
Hazatérése után az olasz vezérkar 
személyzeti csoportfőnökségén 
kapott  beosztást. Ma is itt  teljesít 
szolgálatot, és egyben az olasz ve-
zérkarfőnök megbízása alapján el-
látja az olasz hadsereg rangidős al-
tisztje (CSEL) feladatkört. Cagnazzo 
főtörzszászlós nős, két gyermeke 
van. Kiemelkedő szolgálatának 
elismeréséül megkapta az Olasz 
Köztársasági Érdemrend Lovagke-
resztjét. Cagnazzo főtörzszászlós 
meghatározó tagja a NATO- és a 
PfP-országok rangidős altiszti ál-
lományának. Szakmai hozzáérté-
sével, építő javaslataival (és nem 
utolsósorban közvetlen humorával) 
segíti, támogatja a nemzetközi kör-
nyezetben végzett  magasabb szintű 
altiszti munkát. Ahogy a látogatása 
alatt  fogalmazott : „Ez a munka nem 

A nemzetközi kétoldalú kapcsolatok 
további erősítése kapcsán 2012. ápri-
lis 23–26. között  hivatalos látogatás-
ra Magyarországra érkezett  az olasz 
hadsereg vezérkarfőnöke által kĳ e-
lölt rangidős altiszt, Diego Cagnazzo 
főtörzszászlós (Chief Master Sergeant). 
A két ország között i kapcsolatok to-
vábbi erősítését szolgáló látogatás 
programjában egyebek mellett  a ma-
gyar altiszti rendszer bemutatása, 
a jövőbeni együtt működési lehető-
ségek megvitatása, a megszerzett  
tapasztalatok kicserélése szerepelt. 
Természetesen mód nyílt a magyar 
történelem, hadtörténelem, vala-
mint a katonai hagyományok bemu-
tatására is. Meggyőződésem, hogy a 
látogatás sikeres volt, és megerősítet-
te az MH vezénylőzászlósaként le-
fektetett  hosszú távú célkitűzéseim 
negyedik pontját, miszerint: „célom 
a magyar altiszti kar nemzetközi 
szinten történő elfogadott ságának 
erősítése”. A hivatalos program so-
rán meglátogatt uk az MH Altiszti 
Akadémiát és az MH 86. Szolnok 
Helikopter Bázist. A vizit utolsó 
napján a vendég megtekintett e az 
Országházban a Szent Koronát (amit 
honvéd koronaőrök őriznek), vala-
mint a Hadtörténeti Múzeumot.

Diego Cagnazzo főtörzszászlós 
1971. június 16-án született  
Foggiában. Középiskolai tanulmá-
nyait 1989-ben fejezte be, majd el-
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AZ ALTISZTI ÁLLOMÁNY MŰKÖDÉSE MEGHATÁROZÓ 
EGY ERŐS HADSEREGBEN
Olasz–magyar altiszti kapcsolatok

Diego Cagnazzo főtörzszászlós

Tisztelgés az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis névadójának emlékművénél



Gyalog Századának (Afganisztán), 
Koszovóban KFOR MNTFW INTEL 
NCO beosztásban szolgált, és 2009-
ben az MH PRT (Afganisztán) állo-
mányába vezényelték személyügyi 
tiszthelyett esi beosztásba. Több 
árvízi védekezésben vett  részt. An-
gol STANAG 2.2.2.2. nyelvi  és hu-
mánerőforrás-gazdálkodó OKJ 5.4  
szakmai végzett séggel rendelkezik. 
Jelenleg az MH KFOR kontingens 
6. váltásában személyügyi beosz-
tott ként szolgál, és kíváncsian várja 
a még előtt e álló hosszú évek alatt  
útjába sodródó kihívásokat!

Fürjes Katalin szakaszvezető az 
elektronikai hadviselés század, rá-
dióelektronikai felderítő-állomás 

kezelőjeként szolgál. Katalint min-
dig is érdekelte, milyen lehet fegy-
veres testületnél és azon belül is a 
honvédségnél szolgálni, így szüleit 
is meglepve katonának jelentkezett . 
A tapolcai három hónapos alapkép-
zést követően került az MH 24. Bor-
nemissza Gergely Felderítő Zászló-
alj technikai felderítő szakaszába. 
Fürjes szakaszvezető szintén jó né-
hány katonai versenyen öregbített e 
a zászlóalj hírnevét.  2007-ben jutott  
ki először misszióba, Koszovóba, 
majd tagja volt az MH PRT 6. vál-
tásának mint toronylövész. Ráter-
mett nek érezte magát a nem éppen 
nőnek való feladatra. Csakúgy mint 
korábban, ezen a felkészülésen is 
sokat kellett  bizonyítania,  ahol is-
mét a férfi akkal egyenrangú helyt-
állás várt rá. Az elmúlt nyolc év 
katonai szolgálatra visszatekintve: 
jó döntésnek tartja, hogy ezt a hiva-
tást választott a. Nőként a társai itt -
hon és a missziókban is egyaránt el-
fogadják, egyenrangú partnerként 
kezelik, és ami a legfontosabb, hogy 
a családja is büszke rá.

B. ZS.

tása mellett  a folyamatos helytállás-
ra törekszik, a kor megnövekedett  
követelményeinek megfelelve.

Bordás Erika főtörzsőrmester a 
zászlóaljtörzsben teljesít szolgála-
tot személyügyi altisztként. Eri-
ka 1980-ban született  Miskolcon. 
Középiskolai tanulmányai végez-

tével, szülei biztatására jelentke-
zett  a Budapesti Katonai Szak-
képző Iskola és Kollégiumba, ahol  
lokátorüzemeltetőként végzett . Első 
altiszti beosztása az MH Veszp-
rém Radarezred, 21. Radar Század 
(Debrecen) állományában, PRV-17 
magasságmérő lokátorállomás pa-
rancsnoki pontja volt. Saját kérésére 
került az MH 24. Bornemissza Ger-
gely Felderítő Zászlóalj (Eger) állo-
mányába, szintén állomásparancs-
nokként, az RPSZ-6 rádiótechnikai 
felderítőállomás élére. A katonai 
sportélet mindig is vonzott a; Veszp-
rémben ismerkedett  meg a járőrbaj-
nokság, a lőbajnokság, a szituációs 
lövészet, a síbajnokság és a mezei 
futóverseny szépségével, amihez 
Egerben még csatlakozott  a három-
tusa, a katonai ött usa, az úszás, a 
felderítő- és az evezőverseny is. A 
katonai szervezet missziós felada-
taiból is kivett e a részét, tagja volt 
a  Magyar Honvédség Könnyű 

Molnár Nikolett  Enikő főtörzsőrmester 
az elektronikai hadviselés század 
rádióelektronikai felderítőállomás 
állomásparancsnokaként szolgál 
Debrecenben. Nikolett  Egerben 
született , majd középiskolai tanul-
mányait követően felvételizett  az 
MH Budapesti Katonai Szakképző 
Iskola és Kollégiumba, ahol rádió-
állomás-üzemeltető szakon végzett .  
Első beosztását az akkor még Eger-
ben települő MH 24. Bornemissza 
Gergely Felderítő Zászlóaljnál kap-
ta, az R-142 rádióállomás parancs-
nokaként szolgált; alakulatát ké-
sőbb követt e Debrecenbe is. Mindig 
nagy fi gyelmet fordított  szakmai 
ismereteinek fejlesztésére. 2006-ban 
az új generációs URH rádióeszkö-
zök üzemeltetői tanfolyamán a leg-
újabb rendszeresített  (Kongsberg) 
felszerelésekkel ismerkedett  meg, 
és több szakmai tanfolyamon csi-
szolhatt a tovább tudását. Középfo-
kú angol nyelvismerett el rendelke-
zik, amelyet már több misszióban is 
kamatoztathatott : az MH Könnyű 
Gyalog Századában Kabulban, míg 
2009-ben az MH PRT-6 állományá-
ban szolgált külföldön. Jelenlegi 
beosztásában a rábízott  beosztott ak 
szakmai felkészítése, a missziós ta-
pasztalatok átadása, valamint saját 
szakmai ismeretei mélyebb elsajátí-
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LÁNYOK A FELDERÍTŐK KÖZÖTT

Ha egy felderítő katonát képzelünk magunk elé, általában jól meg-
termett, félelmetes alak képe ugrik be elsőre. Közéjük kerülni elég 
kemény kihívás, ám ott meg is maradni még ennél is nagyobb 
teljesítmény. Az MH 5. Bocskai István Lövészdandár kötelékében 
működő 5/24. Bornemissza Gergely Felderítő Zászlóalj állományá-
ban ezt a próbát több hölgy is sikerrel kiállta. 

Molnár Nikolett Enikő 
főtörzsőrmester

Bordás Erika főtörzsőr-
mester

Fürjes Katalin szakasz-
vezető
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általános katonai tesztlap kitöltése 
volt a feladat. A kiképzési főnökség 
szakemberei, Vincze László főhad-
nagy és Lőveiné Fazekas Gabriella 
zászlós húsz kérdést állított ak ösz-
sze NATO-, szolgálati szabályzat, 
alaki szabályzat és általános mű-
szaki témakörökben. Az ellenőrző 
pont eredményei igazolták, hogy az 
AMT (Air Mentor Team) és az AAT 
(Air Advisory Team) célfelkészíté-
sei, valamint a Ludovika-zászlóalj 
ilyen irányú képzései hatékonyak, 
alkalmazható tudást adnak a részt-
vevő katonáknak és tisztjelöltek-
nek. 

Ellenség! Hangzott  fel a követke-
ző ponton, majd lövések zaja törte 
meg az erdős terepszakasz madár-
csicsergéssel teli idilljét. Marton 
Imre százados, az előretolt repülés-
irányító csoport (JTAC/TACP) pa-
rancsnoka és csapata Lábas István 
zászlós, a BHK döntnöke segítsé-
gével olyan, a valós harcérintkezés 
élményét biztosító MILES rendszer-
rel segített  feladatot alkotott , mely-
nek teljesítése során ötszáz métert 
kellett  megtennie a rajoknak négy 
ellenséges katona által támadott  
terepszakaszon. A túlélési esély, kö-
szönhetően a hatékony ellenséges 

Az erőpróbán tíz csapat, csapaton-
ként öt fővel vett  részt – kuriózum-
ként az MH Ludovika Zászlóalj 
5. százada is indított  csapatot. A 
csapatoknak – amelyeket egy-egy 
rajparancsnok vezetett  – nyolc el-
lenőrző pont követelményeinek 
kellett  megfelelniük. A versengő 
katonáknak a közel tíz kilométe-
res távot könnyített  menetfelsze-
relésben, a BHK (Bakony Harcki-
képző Központ) által biztosított  
MILES (Multiple Integrated Laser 
Engagement System) szimulációs 
rendszer érzékelőit is cipelve, minél 
rövidebb idő alatt  kellett  leküzdeni-
ük. Lamos Imre dandártábornok, a 
bázis parancsnokának megnyitója 
után a csapatok húszperces különb-
séggel indultak a rajthelyről, ahol 
átvehett ék Tóth György őrnagy-
tól, a bázis megbízott  hadműveleti 
főnökétől az első ellenőrző pont 
koordinátáját. Az első megmérett e-
tés helyszíne a startt ól két kilomé-
terre, a repülőtér munkaterületén 
volt, ahol vegyivédelmi feladatok 
végrehajtására került sor.  Urbán 
László főtörzsőrmester, a bázis 
vegyivédelmi szakaszának men-
tesítő rajparancsnoka, az ellenőr-
ző pont döntnöke egy ötkérdéses 
tesztlap kitöltése után már át is tért 
a gyakorlati feladat-végrehajtásra. 
A katonákra ellenséges területen, 
szennyezett  terepszakaszon külön-
féle műszeres mérések elvégzése 
várt. A részfeladat végrehajtásáért 
járó maximális pontszámot az a 
csapat kaphatt a meg, amelyiknek 
sikerült kiválasztani a megfelelő 
műszert, ismerte annak működési 
paramétereit és ott hon volt a hasz-
nálatában. A feladat a szennyezett  
területen sebesülést szenvedett  társ 
kimentésével zárult, természetesen 
gázálarcban. 

A második ellenőrző ponton 
Szabó Krisztina százados, az egész-

ségügyi központ egészségügyi 
tisztje a csapatok egészségügyi 
ismereteit mérte fel tesztlap segít-
ségével, de természetesen itt  sem 
maradhatott  el a gyakorlati feladat-
végrehajtás. Ezen az állomáson is 
sebesülés történt, természetesen 
csak a valósághűbb végrehajtás 
kedvéért; a balesetet szenvedett  
bajtárs ellátása, valamint az ellen-
séges területről hordágyon történő 
(szintidőn belüli) evakuálása ala-
posan megizzasztott a a csapatokat.  
Másfél kilométer megtétele után 

Kiképzés–felkészítés

„86-OS ERŐPRÓBA” – NEGYEDSZER

Március 7-én reggel a Nap ugyanúgy kezdte szokásos körútját a horizonton, ahogyan eddig bármikor, 
ám az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis közel száz katonája számára e nap mégis más volt, mint a többi: 
ekkor rendezték meg ugyanis a 86-os Erőpróba elnevezésű, ICCS- (Individual Common Core Skills) ké-
pességeken alapuló, azimutmenetben végrehajtott járőrbajnokságot.  A 86-os Erőpróba azon túl, hogy 
a katonák által megszerzett képességek, elsajátított ismeretek elméleti és gyakorlati alkalmazásának 
egyfajta szintmérője, egyben tisztelgés az éppen „születésnapos” helikopterbázis előtt is.

Ellenséges területen

Készül a 10-es találat
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tűznek, minimális volt, ám ennek 
ellenére mindenki élvezte a végre-
hajtást. Do you speak English? Oh 
yes! Az idegennyelvtudás – külö-
nösen az angol – fontossága meg-
kérdőjelezhetetlen. A Magyar Hon-
védség katonái is egyre nagyobb 
számban és magasabb szinten tesz-
nek eleget a követelményeknek, 
így nem volt kétség afelől, hogy a 
katonáknak angol nyelvtudásukról 
is számot kell adniuk. Zsigri Ka-
talin őrnagy, törzsfőtiszt igen ma-
gasra tett e a lécet. Tízperces fi lm-
részlet alapján kellett  válaszolni öt 
feleletválasztós kérdésre, amelyek 
a STANAG 1.1.1.1 szintűek voltak, 
ám az óra másodpercmutatója kö-
zönyösen és könyörtelenül mutatt a 
az eltelt időt, ami pontegyezőség 
esetén döntött  az ellenőrző ponton 
elért helyezésekről. 

A katonalét szorosan kötődik a 
zenéhez, hiszen a sorakozó vagy 
a díszmenet végrehajtását nagy-
ban megkönnyíti, egy rendezvény 
színvonalát emeli a katonazenekar 
által megszólaltatott  melódia. Hi-
szem, nem vagyok egyedül azzal 
az érzéssel, hogy a Rákóczi-indu-
ló nagydobjával együtt  dobban a 
szívem, és a lábam nagyobb erővel 
csapódik a földhöz. Válóczi Gyula 
őrnagy és Márki Sándor zászlós, a 
Légierő Zenekar Szolnok karmeste-
re és szólamvezetője várta a csapa-
tokat a következő ellenőrző ponton, 
ahol Kiss Nelli és Benedek Gyula 
főtörzsőrmesterek, valamint Csiki 
István törzsőrmester vezényletével 
katonai vonatkozású zeneműveket 
kellett  felismerni, tesztlapot kitölte-
ni Liszt Ferenc életéről, majd, hogy 
a csapatok lássák, a katonazenész 
élete sem fenékig tejföl, négy hang-
szert és a karmesteri pálcát kellett  
az előre meghatározott  pozícióban 
tartani öt percig. 

Cserélt már katonai terepjárón 
kereket? Nem? Nos, egyszer min-
dent ki kell próbálni! Kovács Att ila 
százados és Kiss Att ila zászlós, a 
logisztikai zászlóalj gépjárműjavító 
műhelyének századparancsnoka és 
vezénylőzászlósa  úgy gondolták, 
hogy ezt még fokozni is lehet. A 
kerékcsere közben a csapatok többi 
tagja is újabb pontokért versengett : 
egy BTR és egy tehergépkocsi gumi-
abroncsát görgett e a szlalompályán, 

emelte autóplatóra, ügyeskedett  
hordók között , tolt fel emelkedőn. 

A katonai hivatás szerves és el-
engedhetetlen része a fegyver isme-
rete, a lövészet. Az utolsó ellenőrző 
ponton Farkas Vince őrnagy, a mű-
velett ámogató zászlóalj törzsfőnöke 
és csapata gondoskodott  arról, hogy 
a száz méterre felállított  körkörös 
mellalakok leküzdendő célként 
jelenjenek meg, a csapatok pedig 
szavatolták, hogy egyik mellalak se 
érezze úgy, ő kimaradt a szórásból. 
A beérkező csapatok a fegyverkar-
bantartás után jóízűen fogyasztot-
ták el a logisztika által biztosított  
gulyáslevest, pogácsát és rétest. 

Az eredmények összesítését kö-
vetően az alakulótéren Sáfár Albert 
dandártábornok, az MH ÖHP légi-
erő haderőnem főnöke, parancsnok-
helyett es adta át az elismeréseket. 
Első helyezést ért el a szállítóhe-
likopter-zászlóalj HIP-AIR-ONE-
DOOR csapata (parancsnokuk 
Jankovics Ferenc őrnagy, zászlóalj-
törzsfőnök) és egyben a vándorser-
leg boldog tulajdonosa is a 2013-as 
erőpróbáig. Másodikként végzett  a 
harcihelikopter-zászlóalj PHOENIX 
csapata Csatári Zoltán őrnagy, 
zászlóaljtörzsfőnök vezetésével, 
míg harmadikként, nem kis megle-
petésre, az MH Ludovika Zászlóalj 
5. századának LUDOVIKA csapata 
ért célba Kun Ádám honvédtisztje-
lölt vezetésével. Minden helyezett  
ajándékcsomagot, bázispólót és ok-
levelet kapott , a résztvevők pedig a 
versenyre emlékeztető emléklapot 
vihett ek haza. Végül a szakszerve-

zet képviseletében Mészáros Tibor 
zászlós különdíjat adott  át a harci-
helikopter-üzembentartó század 
ROGGYANTAK nevű csapatának. 

A 86-os Erőpróba komoly kihí-
vást jelent mind a szervezés, kivi-
telezés, mind pedig a végrehajtás 
oldaláról nézve. A versenyzőkre 
váró feladatok megalkotása nem 
kis kreativitást kíván az ellenőrző 
pontok döntnökeitől és csapatától. 
Ám szervezőként elmondhatom, 
ámulatba ejtett  mindaz az ötlethal-
maz, amelyet az előzetes megbeszé-
lésekkor a döntnökök felvonultat-
tak, nemkülönben az a kivitelezés, 
amely minden tekintetben megfe-
lelt az erőpróba által megkövetelt 
kereteknek. Úgy gondolom, hogy 
ilyen csapatt al dolgozni a legna-
gyobb megtiszteltetés, és csak az 
elismerés hangján lehet szólni az 
elvégzett  munkáról.

Meggyőződésem, hogy az ilyen 
jellegű rendezvények jelen kell le-
gyenek minden alakulat életében. 
Jó alapot biztosítanak mind a részt-
vevőknek, mind a szervezőknek, 
hogy kizökkenjenek a szürke hét-
köznapok taposómalmából, hogy 
kiéljék kreativitásukat, lemérjék 
teljesítőképességüket, elméleti és 
gyakorlati tudásukat, és persze a 
katonaság berkein belül oly sok-
szor emlegetett  összekovácsolás, a 
másik jobb megismerése is szerepet 
játszik. Röviden: jövőre, ugyanitt …

Tigyi István Zsolt törzszászlós, az 
MH 86. Szolnok Helikopter Bázis 

vezénylőzászlósa
Fotó: Simon Zoltán zászlós

A díjátadás pillanatai
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Sashalmi törzszászlós 1973. január 
23-án született  Mezőcsáton. A haza 
védelmének szeretetét már az anya-
tejjel együtt  szívta magába, egy igazi 
tradicionális katonacsaládról lévén 
ugyanis szó: dédapja, Schiller Emil 
az első világháborúban esett  el (a sá-
rospataki „gránátos szobor” néven 
elhíresült világháborús emlékmű-
vön található említés róla), nagyapja 
a második világháborúban harcolt, 
míg édesapja Mezőcsáton, egy RT 

századnál teljesített  szolgálatot lo-
kátorosként, majd harcálláspont-pa-
rancsnokként, törzszászlósként vo-
nult nyugdíjba. És a sor itt  még nem 
ér véget: öccse Debrecenben szolgál 
altisztként! 

A mezőcsáti laktanyától egy ug-
rásra, a katonai lakótelepen felne-
velkedő ifj ú Sashalmi Zoltán számá-
ra egyetlen percig sem volt kétséges, 
hogyan képzeli el jövőjét. Az első 
pillanatt ól fogva a katonai pálya 
érdekelte csupán. Az édesapjáék ál-
tal üzemeltetett  lokátorok csak any-
nyiban kerültek a látókörébe, hogy 
azokon célként kívánt megjelenni; 
így a vadászpilóta-álmokat szövö-
gető Zoltán az MN 10. Középiskolai 
Honvéd Kollégiumában, Szolnokon 
kezdte meg tanulmányait. Itt  is-
merkedett  meg a repülés alapjaival, 
vitorlázórepülőként. Ám egy siker-
telen repülőorvosi minősítés miatt  
a hajózókarrierről le kellett  monda-
nia. Ekkor döntött  úgy, hogy ha már 
vezetni nem tudja a gépmadarakat, 
akkor legalább kiugrik belőlük – és 
jelentkezett  a Kossuth Lajos Katonai 
Főiskola első ízben induló mélységi 
felderítő tiszthelyett esképzésére. 
Őrmesterré avatását követően 

első beosztását Szolnokon, az MH 
34. Bercsényi László Felderítő Zász-
lóaljnál kapta mint csoportparancs-
nok. Ezt megelőzőlen a Bercsényinél 
kizárólag tisztek lehett ek csoport-
parancsnokok, így amikor 1993-ban 
Sashalmi őrmester és három frissen 
avatott  társa megjelent a zászlóalj-
nál, mindenkit megzavart jövetelük. 
A sorkatonai szolgálatuk vége felé 
járó „öregkatonák”, akik addig csak 
tisztekhez szoktak, nem tudták fel-
fogni, elképzelni, hogy mit keres itt  
egy 20 éves őrmester, és hogy lehet 
parancsnok. Nem volt egyszerű ez 
az első félév számára, így már alig 
várta, hogy leszereljenek, és friss, 
„tudatlan” katonákat kapjon, akiket 
az első perctől kezdve ő képezhet. 
Olyanokat, akik bár egykorúak vele, 

vagy esetleg idősebbek is, mégis el-
fogadják tudása, felkészültsége mi-
att  kiképzőjükként, parancsnokuk-
ként. Hatalmas lelkesedéssel vetett e 
bele magát az alap-, majd szakkép-
zésükbe, és a kiképzési év végére 
büszke volt minden egyes katonára. 
Együtt  hajtott ák végre az ejtőernyős 
ugrásokat, együtt  vacogtak a hóban 
a téli gyakorlatok alatt , vagy izzad-
tak a legnagyobb nyári melegben.

A Magyar Honvédségben először 
1999-ben, a Tompa János dandártá-
bornok által vezetett  szerződéses 
katonákat felkészítő alosztálynál 
vezett ék be kísérleti jelleggel a szá-
zad, illetve szakasz vezénylő-tiszt-
helyett esi beosztásokat. Sashalmi 
törzszászlós 2000 márciusában ke-
rült Szentendrére, ahol mint ejtő-
ernyős szakoktató, illetve század 
vezénylőzászlós kezdte meg mun-
káját, elsők között  az országban. A 
számára ismeretlen beosztás értel-
mezésében nagy segítségére voltak 
Larry De Roche amerikai, illetve 
Don Butt herworth kanadai tiszthe-
lyett esek, akikkel egy-egy évet töl-
tött  el, és akiknek szakmai, baráti 
tanácsait követve sikerült megta-
nulnia, ellátnia feladatait. A kísér-
leti fázis később éles beosztássá 
vált; Zoltán lett  előbb a tiszthelyet-
tes-hallgatói és a KVNR-századok 
vezénylőzászlósa, majd 2003 őszétől 
az Altiszti Akadémia akkori előd-
jének, a Kinizsi Pál Tiszthelyett es 
Szakképző Iskolának (KPTSZI) a 
vezénylőzászlósa. 

És most jöjjön egy rövid anekdo-
ta ebből az időszakból. Zoltánnak 
2000 nyarán volt szerencséje kĳ utni 
az USA-ba, ahol harmadmagával az 
Ohiói Nemzeti Gárdánál tett  10 na-
pos látogatást. Kintt artózkodásuk 
alatt  a programok többsége termé-
szetesen egyenruhás elfoglaltság 
volt. Megérkezésükkor a reptéren 
sajnos azzal kellett  szembesülnie, 
hogy csomagjai eltűntek. A civil 
ruha hiánya nem okozott  problé-

Közelkép

Mesterségem címere: vezénylőzászlós 

A PARANCSNOK ÉS A VEZÉNYLŐ JÓ MUNKAKAPCSOLATA 
A SIKERES FELADAT-VÉGREHAJTÁS ZÁLOGA
Sashalmi Zoltán törzszászlós, az MH Altiszti Akadémia vezénylőzászlósa

Sashalmi Zoltán törzszászlós

Sorozatunk második állo-
mása a Duna-parti kisváros, 
Szentendre, a festők városa. 
A településről, azt hiszem, 
minden túlzás nélkül kijelent-
hető, hogy a Magyar Hon-
védség kapuja. A szerződé-
ses legénységi állománytól 
a honvéd altisztjelölteken át 
a tisztjelöltekig mindenki az 
Altiszti Akadémián kapja meg 
azokat az alapokat, amelyek 
nélkülözhetetlenek a katonai 
hivatás útvesztőiben történő 
eligazodáshoz. A szervezet 
vezénylőzászlósa Sashalmi 
Zoltán törzszászlós.
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Az MH 59. Szentgyörgyi Dezső Re-
pülőbázis Gripen-vadászpilótái első 
alkalommal vett ek részt a LÉGI FÖ-
LÉNY 2012 gyakorlat keretén belül 
rakétákkal és gépágyúkkal végre-
hajtott  levegő-levegő éleslövészeten. 
A rendezvényt a svédországi Vidsel 
falucska mellett i lőtéren vezett ék 
le. A gyakorlaton olyan feladatokat 
hajtott ak végre, amelyekre hazai kö-
rülmények közt nincs lehetőség. Pél-
dául a pilóták a nagy sebességű, kis 
magasságú repülést is gyakorolhat-
ták: 1000 kilométer/óra sebességgel 
30 méter magasságban repültek. 

A nemzetközi megmérett etés 
és helytállás következő állomása a 
LION EFFORT gyakorlat volt. A Ma-
gyar Honvédség repülőgépei mel-
lett  cseh, dél-afrikai és svéd felség-
jelzésű Gripen-vadászbombázók 
játszott ák a főszerepet. A dél-afrikai 
légierő részvétele igazi érdekesség-
nek bizonyult, mivel ritkán látható 
európai légtérben az ország felség-
jelével repülő gép. Megfi gyelői stá-
tussal Svájc és Thaiföld képviselői 
is jelen voltak.

Néhány gondolat a poszteren 
látható képekről: mit ábrázolnak 
és milyen érdekességeket fedez-
hetünk fel rajtuk. A főképen egy 
JAS–39 C típusú, több feladatú 
harci gép látható éleslövészetre tör-
ténő felszállás közben. Nézzük a 
kisképeket, balról jobbra haladva. 
Az elsőn Néminger Att ila hadnagy 
és Bodnárik Pál törzsőrmester lát-
hatók, amint lőszerrel töltik fel a 
JAS–39 C gépágyúját. A második fo-
tón Kilián Nándor dandártábornok 
bevetés előtt  átveszi a repülőgépet 
Kiss Péter főtörzsőrmestertől, a re-
pülőgép technikusától. A harmadik 
képen Lenti Rajmund zászlós fo-
gadja a rakétalövészetről visszaté-
rő JAS–39 D típusú repülőgépet. 
A negyedik felvétel szinte történelmi 
pillanatot örökít meg. Szabó Zsolt 
zászlós, fegyverzett echnikus al-
tiszt gratulál és átadja az AIM-9M/
L1 rakéta elektromos kábelét Káló 
„Sucu” Sándor őrnagynak az első 
sikeres levegő-levegő rakéta indítá-
sa után. Általában többéves felké-
szülést követően jut el idáig a pilóta 
és a műszaki állomány.

Dr. Murinkó Att ila mk. alezredes

Közelkép

Poszterkommentár 

mát, hiszen azt az első bevásárló-
központban pótolhatt a. A gond az 
egyenruhával volt. Szerencsére hár-
man utaztak ki, és Mező András, 
akkor még százados gyakorlóruhá-
zatának mérete megfelelőnek bizo-
nyult; a százados, mint jó parancs-
nok, gondoskodott  beosztott járól. 
Így történt, hogy három napon 
keresztül két Mező százados vett  
részt a programokon, az amerikai 
kollégák legnagyobb megdöbbené-
sére. Természetesen az első kérdés 
mindenhol a családi kapcsolatuk-
ra utalt: „Ti testvérek vagytok?” A 
negyedik napon épségben megér-
kezett  a hiányzó csomag, és Zol-
tán végre boldogan viselhett e saját 
egyenruháját, nevét és rendfokoza-
tát.

Mint vezénylőzászlós a Szent-
endrén eltöltött  12 év alatt  sok vál-
tozást, szervezeti átalakítást, pa-
rancsnokváltást élt át. Büszkeséggel 
gondol arra, hogy az első pillanatt ól 
részese lehetett  a vezénylőzászlósi 
rendszer kiépítésének. Ott  volt, 
amikor megtörtént a katonai szer-
vezetek vezénylőzászlósai között i 
első kapcsolatfelvétel, elkezdődött  
a rendszer kiépítése, amikor lefek-
tett ék a feladatvégzés alapköve-
it. Vállvetve vívták meg csatáikat 

vezénylő t á rsa i k ka l , 
hogy életet adjanak egy 
új rendszernek, egy új, 
a tiszthelyett eseket tá-
mogató csatornának. 
Természetesen mindez 
nem valósulhatott  volna 
meg, ha nem lett ek vol-
na mellett ük parancsno-
kaik, akik számára szin-
tén új és szokatlan volt, 
hogy ott  szolgál mellet-
tük egy tiszthelyett es, 
aki segíti munkájukat 
a döntés-előkészítésben
és végrehajtásban. Zol -
tán szerencsésnek tart-
ja magát, mivel akkori 
parancsnoka (bár el-
mondása szerint ugyan-
így megemlíthetné az
összes elöljáróját, akik-
kel vezénylőként együtt  
szolgált, szolgál), Tán-
czos Mihály ezredes 
minden segítséget meg-

adott  ehhez az útt örő 
munkához, amit a mai 

napig köszön neki.
Sashalmi törzszászlós véleménye 

szerint a parancsnok és a vezénylő 
jó munkakapcsolata a sikeres fel-
adat-végrehajtás záloga. Talán az 
egyik legfontosabb kulcsa kapcso-
latuknak a bizalom. Minden, amit 
tesznek, erre kell hogy épüljön. 
Kulcsfontosságú, hogy egy vezény-
lő minden esetben bizalommal for-
dulhasson parancsnokához, legyen 
szó bármiről, és a parancsnok is 
bízzon vezénylőzászlósa döntései-
ben, javaslataiban, mert tudja, hogy 
az megalapozott  szakmai, adott  
esetben emberi döntés, javaslat.

Zoltán társával együtt  neveli 
négyéves kisfi át, Gergőt. A jövőt és 
terveit tekintve számára ebben az 
évben az egyik legfontosabb és egy-
ben legnagyobb feladat a diploma 
megszerzése. A nyári rövid vakáció 
után pedig kipihenve veti bele ma-
gát az addigra már teljes (a KPTSZI 
jelenleg különálló kiképzést foly-
tató szerveivel együtt ) MH Altiszti 
Akadémia összekovácsolásába, a 
rájuk váró feladatok maximális tu-
dásuk szerinti végrehajtásába.

Berek Zsolt törzszászlós,
MH PBRT-vezénylőzászlós

Fotók: Sashalmi Zoltán archívumából

Katonatársaival még őrmesterként (az álló sor 
jobb szélén)
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Az altisztek egyik fő feladata a be-
osztott  katonák kiképzése, szakmai 
képességeik és személyes tulaj-
donságaik fejlesztése. Most induló 
cikksorozatommal e cél eléréséhez 
kívánok hozzájárulni. Az elsődlege-
sen saját tapasztalataim, civil szak-
könyvek, a Magyar Honvédségben 
érvényben levő kiadványok és az 
amerikai haderőben kiadott  FM 6-22 
(Leadership) felhasználásával írt so-
rozat azért készült el, hogy ötletek-
kel, kipróbált módszerekkel segítsem 
a Magyar Honvédség altiszti állo-
mányának munkáját. A katonai ve-
zetőknek alapvetően három fő mód-
szerük van a beosztott , alárendelt 
állomány fejlesztésére: a tanácsadás, 
a coachingolás és a mentorálás. Eze-
ken keresztül tudást, tapasztalatot 
adhatnak át, valamint visszacsatolást 
nyújthatnak katonáiknak. Jelen cikk-
ben elsőként a fenti fogalmakat tisz-
tázom, továbbá a mentor és a coach 
feladatait írom le a lehetőségek sze-
rinti részletességgel.

Tanácsadásról akkor beszélünk, 
amikor a vezető a beosztott jának ta-
nácsot ad a beosztott  által nyújtott  tel-
jesítmény növelésének és a benne rej-
lő potenciál kihasználásának céljából. 
Ez gyakran teljesítményértékelést is 
jelent. A jó tanácsadás a beosztott  tel-
jesítményére és problémáira fókuszál 
egy jövőre vonatkozó tervvel. Fontos, 
hogy a beosztott  aktív résztvevő le-
gyen, aki keresi a konstruktív visz-
szajelzést, mert eredmény csak ekkor 
érhető el. A tanácsadás nem alkalom-
szerű, hanem egy átfogó program 
része, mely a beosztott  fejlesztésére 
irányul. A hatékony tanácsadás – sem 
pozitív, sem negatív értékelés esetén 
– nem meglepetés tartalmú a beosz-
tott  számára. A vezetőnek következe-
tes tanácsadó program keretén belül 
kell átfognia az összes beosztott at. A 
tanácsadás a direkt vezetési forma 
számára a leghatékonyabb fejlesztő 
módszer az alacsonyabb parancsnok, 
vagy beosztott /alárendelt eredményei 
javításában, a jövőre való felkészítés-
ben. Használatát be lehet gyakorolni, 
és előképzett ségi szükséglete is mini-
mális.

A „coach” az első három szótári 
jelentés szerint hintó, kocsi, vasúti 
kocsi, a negyedik jelentés szerint (a 
témához inkább kapcsolódó) ma-
gántanító. A „coach” fogalom a ha-
zai civil szféra szóhasználata szerint 
tanácsadót jelent (aki végül is egyé-
nileg tanít), hisz a különböző vezetői 
munkakörökben dolgozókat – külö-
nösen a kezdőket – folyamatosan ta-
náccsal látja el, támogatja a partner 
tevékenységének kibontakozását, 
segíti az egyedi és az átfogó esetek 
megoldásában egyaránt.1 Azaz a 
coachingolás egy másik személy által 
nyújtott  segítség, mely az új készsé-
geket, ismereteket azok végzése köz-
ben fejleszti (azaz már a fejlesztendő 
munkakörben dolgoznak). Szóval, 
amíg a mentor vagy a tanácsadó ál-
talában a nagyobb tapasztalatával 
fejleszt, addig a coach elsődlegesen 
arra tanítja és abban irányítja a tá-
mogatott  személyt, hogy előhozza 
és megerősítse a saját már meglé-
vő képességeit. A coach segít a tá-
mogatott nak megérteni jelenlegi 
teljesítményének szintjét, és útba-
igazítja, hogy hogyan lehet elérni a 
következő képességszintet. Amikor 
összehasonlítjuk a tanácsadást, a 
mentorálást és a coachingolást, azt 
tapasztaljuk, hogy azok csak a fej-
lesztő technikában térnek el, azon 
belül is abban, hogy mit használnak 
a feladatspecifi kus orientáció során. 
A coachoknak jelentős tudást kell 
birtokolniuk azon a specifi kus te-

rületen, melyen segítik a többieket. 
A coach a fejlesztő szakember, míg 
a fejlesztendő egyén az a személy, 
akinek a szakmai fejlődése a cél a 
coachingolás alatt .

A legfontosabb része a coa chin-
golásnak a rövid távú és hosszú 
távú célok megtalálása, és terv ké-
szítése azok elérésére. A coachnak 
és a fejlesztendő személynek meg 
kell beszélniük az erősségeket és a 
fejlesztendő területeket, valamint 
a követendő folyamatot: fejlesz-
sze, vagy csak megtartsa azokat. A 
coachnak a következő útmutatást 
kell követnie: 

Célra fókuszálás. Ez a követelmény 
arról szól, hogy a coach megállapítja 
a segítség kérésének okát. Az elvárt 
célt meg kell beszélniük; a coach 
kitűzi az egyénnek a fejlesztési fel-
adatokat a coachingolás során, me-
lyeknek egybe kell vágniuk a visz-
szajelzésekkel és a többi forrásból 
kapott  értékelések eredményével. 

A fejlesztendő személy öntudatossá-
gának tisztázása. A coach céltudato-
san együtt működik a fejlesztendő 
egyénnel az erősségek és a fejleszte-
ni való területek meghatározásában. 
A folyamat során megbeszélik az 
erősségeket és a fejlesztenivalókat; a 
coach a továbbiakban csak az utób-
biakra fókuszál. 

A potenciál felfedése. A coach fel-
építi a fejlesztendő egyén öntuda-
tosságát és irányított  kérdések útján 
feltárja a fejleszteni való területeket. 
A coach aktívan hallgatja, hogy a 
fejlesztendő egyén hogyan ismer rá 
saját potenciáljára, ki nem aknázott  
fejlődési képességeire. A cél, hogy 
erősítse a szabadon áramló ötleteket.  

A fejlesztési határok eltávolítása. A 
coach felismeri a hiányosságokat a 
fejlesztendő egyénnel történő be-
szélgetés folyamán és elmondja az 
önfejlesztés gátló tényezőit. Ezen lé-
pés alatt  a coach segít a fejlesztendő 
egyénnek megállapítani, hogy ho-
gyan lépjen túl a gátló határain, és 
hogyan lehet kialakítani egy haté-
kony egyéni fejlesztési tervet (EFT), 
mely növeli a fejlesztendő személy 
teljesítményét. 

Kiképzés–felkészítés

Az altiszt képességeinek fejlesztése elméletben és gyakorlatban

TANÁCSADÁS, COACHINGOLÁS ÉS MENTORÁLÁS
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Az egyéni fejlesztési terv kialakítása 
és betartása. A coach és a fejleszten-
dő egyén akciótervet alakít ki spe-
cifi kus intézkedésekkel. A coach az 
EFT iránymutatásait felhasználva 
kommunikálja a fejlesztendő egyén-
nek azokat a tevékenységeket, me-
lyekkel önmagát irányítva teljesíteni 
tudja a saját teljesítményének növe-
lését a megadott  kompetenciákon 
belül. 

Utánkövetés (follow-up). A kezde-
ti coachingolási időszak után egy 
hosszabb utánkövetési időszaknak 
kell következnie. A coach a fejlesz-
tendő személy számára nyomatéko-
sítja a visszajelzéseket, ami tartal-
mazza a hatékonyság felbecsülését, 
az információk felhasználhatóságát 
és az EFT korrigálását.

A Pedagógiai lexikon2 meghatá-
rozása a mentor címszó alatt : A kife-
jezés az Odüsszeiából, Télemakhosz 
nevelőjének (Mentór) nevéből szár-
mazik. Jelentései: nevelő, tanító, ve-
zető, tanácsadó, pártfogó vagy atyai 
jó barát, vezetőtanár. Mentorálás: sze-
mélyes nevelés. A katonai szakiro-
dalmak meghatározása szerint azon-
ban a mentorálás során egy nagyobb 
tapasztalatú vezető látja el tanáccsal 
és útmutatással a fi atalabbat. Ez egy 
jövőorientált tevékenység, mely a 
profi zmus növelésére fókuszál. A 
mentorálás, hasonlóan az előbb leírt 
coachinghoz, illetve a tanácsadás-
hoz, egy fejlesztési eszköz, ami ha-
tásosan tudja támogatni a katonai 
ismeretek fejlesztésének céljait. Meg-
sokszorozza a tanulás hatékonysá-
gát, mert egy önkéntes alapú pozitív 
vezetési viselkedésben gyökerezik. 
Itt  nem szükséges a hasonló beosz-
tás vagy tanulmányi hátt ér, mint a 
tanácsadásnál vagy coachingolásnál. 
A mentor nagyobb tapasztalatt al bír, 
mint a mentoráltja, jól ismeri annak 

beosztását, szakértő azon a terüle-
ten, melyen segít, de nem szükség-
szerűen volt abban a beosztásban. A 
mentorálás elsődlegesen a kevésbé 
tapasztalt fejlesztendő egyén jövőjére 
fókuszál. A mentorálás egy önkéntes 
– hivatalos kereteken kívüli – fejlesz-
tői kapcsolat, mely egy tapasztaltabb 
és egy kevésbé tapasztalt egyén kö-
zött  áll fenn, melyet kölcsönös biza-
lom és tisztelet jellemez.

Jellemzően a tapasztalatlanabb 
egyén kezdeményezi a foglalkozást 
és keresi a konzultálást. A mentor 
kezdeményezi a „minden OK” be-
szélgetéseket és a személy fejlődé-
sének ellenőrzését. A mentorálás 
egyaránt kihathat a mentorált sze-
mélyiség- (érett ség, interperszoná-
lis és kommunikációs képességek) 
és szakmai fejlődésére (technikai és 
harcászati képzett ség, karrierút-is-
meret). A mentorálás segít fenntar-
tani a kompetens vezetők kineve-
lését. Végül a mentorálás erőssége 
a kölcsönös tiszteleten és bizalmon 
alapszik; a mentoráltnak fi gyelme-
sen tudomásul kell vennie minden 
megállapítást, visszajelzést és út-
mutatást, ezek a javaslatok értékessé 
válnak tapasztalata növekedésében. 
A mentoráltnak is aktív résztve-
vőnek kell lennie a saját fejlődése 
során. Nem várhatnak a mentorra, 
hogy kiválassza őket. Minden kato-
nának saját felelőssége, hogy megta-
lálja saját erősségét, gyengeségét és 
a fejlődésének főbb területein való 
tennivalóit. 

Ellentétben a hiedelemmel, a 
mentorálás nem egy elöljáró – be-
osztott  kapcsolat. Megtalálható 
kortársak között , sőt fi atal tiszt és 
tapasztalt altiszt között  is előfordul. 
Gyakran a tisztek saját maguk fede-
zik fel, hogy az első vagy a második 
beosztásukban egy tapasztaltabb 

altiszt volt a legkritikusabb mento-
ruk, aki a legfőbb behatást tett e a sa-
ját személyes fejlődésük során. 

Személyes tapasztalatom alapján 
felsorolok néhány módszert, ame-
lyek hasznosak lehetnek és kedvező-
en segíthetik elő saját fejlődésünket: 
1. Kérdezz és fi gyelj a szakértőkre! 
2. Olvass és tanulj! 3. Nézd a mento-
rodat vezetői tevékenysége közben! 
4. Keresd a tanulási lehetőségeket 
(civil és katonai, levelező, önkép-
zés)! 5. Keresd és használd az új és 
változatos lehetőségeket!

Minden katonának növelnie 
kell a mentorálás esélyét a teljesít-
ményére irányuló visszajelzések 
keresésével és az élethosszig tartó 
tanulás kihasználásával. Nem csak 
a katonai mentor képes hozzájárul-
ni a fejlődéshez eléréséhez, hiszen 
életvezetési útmutatásaival egy pap, 
jógaoktató vagy egy elismert spiri-
tuális személy is észrevehető válto-
zást tud elérni az ember fejlődésé-
ben. Mint az előző bekezdésekből 
is kitetszik, a coachingolásnak és a 
mentorálásnak a Magyar Honvéd-
ségen belül is megvan a helye. A 
mentorálás döntően úgy zajlik, hogy 
nem is vesszük észre és már ki is 
alakult. Így a katonák között  is mű-
ködik, bár nincs nevén nevezve. A 
tapasztaltabb altiszteknek mintegy 
kötelessége a fi atalabb, tapasztalat-
lanabb katonák (legénységi, altiszti 
és tiszti állományúak) segítése, mert 
csak ez viheti előre a munkát, a ki-
tűzött  célok megvalósítását.

Bogya Sándor Mihály törzszászlós

1 http://www.lepeselony.hu/hu/hr-lap/70-
trening/438-mit-jelent-a-coaching-coach-
mentoring-a-trng-fogalom.html
2 Pedagógiai lexikon, Keraban Könyvkiadó, 
Budapest, 1997. 456. old.

Tanácsadás Coachingolás Mentorálás

Végrehajtásának 
formája

Hivatalos. (De lehet akár önkéntes is.) Hivatalos. A coach kijelölt személy. Önkéntes. Az önkéntes alapon történő 
mentorálás többet segít a fejlesztendő 
személynek.

Végrehajtás 
időpontja

Tervezett – 
előre megadott időpontban történik 
a megbeszélés, de van kiemelkedően 
jó, illetve rossz teljesítményre irányuló, 
vagy váratlan helyzetre reagáló 
tanácsadás is.

A beosztásban történő jobb 
teljesítmény elérése a cél, így ez feladat 
specifi kus, az egyéni fejlesztési terv 
szerinti időpontokban történik.

A feladat végrehajtásától függően 
a mentor segíti a mentoráltját, 
jellemzően nem tervezett időpontban. 
De lehet tervezetten is, mint például 
a hó eleji aktuális problémák 
átbeszélése.

Végrehajtás 
módszere

Kiemeli a gyengébb, fejlesztendő 
területeket és fi gyeli, korrigálja az 
ezekre szabott terv teljesítését.

Az egyén beosztásában dolgozva a 
coach tanítja, edzi az egyén önfejlődési 
folyamatát.

A mentor a saját tapasztalatát adja át, 
és segíti észrevételeivel a fi atal egyént.
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igényeket, kéréseket (a szolgálatt al 
kapcsolatosakat kivéve) az irodában 
lehet elintézni: ott  van mód mun-
káltatói jövedelemigazolást kérni, 
a gyermekelhelyezési gondokat je-
lezni, tanácsokat és segítséget kérni 
és kapni. Ez a rendszer egyébként 
nemcsak azért bizonyult hatékony-
nak, mert a katona az ilyen esetek 
alkalmával megismeri az irodát, 
tájékoztatókat kap az ott  igénybe 
vehető lehetőségekről, hanem mert 
ez a megoldás jótékonyan hat a dan-
dár belső rendjére is: nem a katona 
„vándorol” ügyes-bajos dolgával, 
hanem a papír. Ugyancsak a meg-
ismertetést szolgálták/szolgálják a 
dandár honlapján, hírleveleiben, a 
vizuális tájékoztatókon közölt fi -
gyelemfelhívások, cikkek (feladata-
ink közé tartozik egyébként, hogy 
külszolgálat idején információval 
lássuk el a családokat az ott ani ese-
ményekről). Ide sorolhatók a szóbeli 
tájékoztatások, az iroda ismertségét 
és a szolgáltatások minőségét fi rtató 
felmérések, de nem hanyagolhatók 
el ebből a szempontból az iroda által 
szervezett  különböző programokon 
szerzett  tapasztalatok, no meg a száj-
hagyomány útján terjedő hírek sem. 
Felmérésünk (2012. március) igazol-
ta, hogy katonáink döntő többsége 
(88,3%) tud az irodáról, kétharma-
duk (67,4%) már igénybe is vett e va-
lamilyen szolgáltatását, s a lehetősé-
gekkel élők 73,9%-a elégedett  is volt 
azokkal.

Az iroda szolgáltatásai
A dandár kötelékében szolgálatot 
teljesítők az alább felsorolt ügyekben 
fordulnak irodánkhoz: szolgálati vi-
szonnyal összefüggő igazolások; tá-
jékoztatás adózási, banki ügyekben; 
lakhatási ügyek; felvilágosítás és 
ügyintézés segéllyel, illetményelő-
leggel, nyugdíj- és egészségpénztári 
ügyekkel kapcsolatban; segítség-
kérés magasabb iskolai végzett ség, 
illetve civil életben is hasznosítható 
képzett ség megszerzéséhez; élet-
vezetési problémák megoldása; se-
gítségnyújtás a civil életbe történő 
visszailleszkedéshez; tanácsadás, il-

Egy katona a békekörletében folyta-
tott  szolgálata során vagy missziós 
feladatok végrehajtásakor akkor tud 
igazán a feladataira koncentrálni, 
ha mentálisan is „rendben van”. A 
kiképzés tervszerűsége, a váratlan 
helyzetekre történő felkészülés és 
a napi rutinfeladatok kiértékelése 
mind ezt próbálják segíteni, mint 
ahogy sokat tehet ezért egy jó pa-
rancsnok, az alakulat pszichológu-
sa és lelkésze is. Egy dolgot nehéz 
a szolgálatellátás során garantálni: 
hogy biztosan sikerül a katonának 
az esetleg hosszú időre magára ha-
gyott  családjáért érzett  aggódását 
csökkenteni. Az amúgy is jelentős 
fi zikai és mentális megpróbáltatá-
sok közepett e a távollét hossza, a 
társkapcsolatok minősége, a szülők 
vagy éppen a gyermekek sorsának 
alakulása, az ott honi problémák 
rendezésétől való elszakadás mind 
kockázati tényező a katona lelkivi-
lágában. E kockázati tényezőket ter-
mészetesen minimalizálni kell.

Az első láncszem
Amikortól hazánk a NATO tagja lett , 
s fokozatosan gyakorlatt á vált kato-
náink hosszabb missziós szolgálata, 
a személyügyi főnökség egyre na-
gyobb hangsúlyt helyezett  a külszol-
gálaton levő bajtársaink családjainak 
támogatására. A gyakorlati meg-
valósítás egyik első láncszemeként 
került sor 2008-ban az MH 5. Bocs-
kai István Lövészdandárnál egy hu-
mántámogató rendszer kialakításá-
ra és működtetésére. A rendszerben 
– amelyhez külföldi, főként amerikai 
példák is mintául szolgáltak – köz-
vetlenül a dandár parancsnokának 
felügyelete alatt  kaptak feladatot 
a különböző szintű szervezetek és 
személyek: alegységparancsnokok, 
a  szakszolgálatok (személyügy, 
pénzügyi referatúra, jogi és igaz-
gatási szolgálat, lakhatással és rek-
reációval foglalkozó részleg, egész-
ségügyi szolgálat, pszichológus, 
lelkészi szolgálat, kommunikációs 
részleg), 2009-től pedig a rendszer 
által kiérlelt, integrált feladatokat 
ellátó iroda (Humánszolgáltató, Tá-

jékoztató és Családtámogató Iroda), 
valamint az önkéntes segítők. Ter-
mészetesen külső együtt működők-
re is támaszkodott /támaszkodik a 
rendszer: munkaügyi központok, az 
önkormányzatok polgármesteri hi-
vatalai, különböző hatóságok, gyer-
mekintézmények, családsegítő köz-
pontok, családsegítéssel foglalkozó 
civil szervezetek, oktatási intézmé-
nyek, nyugdíjas- és sportegyesüle-
tek jelentik a kapcsolatrendszert, 
amelyet a maga sokszínűségében és 
gazdagságában folyamatosan ápolni 
kell megyei, megyeszékhelyi és ki-
sebb települési szinteken egyaránt.

A humántámogató rendszer az-
óta is működik, része a dandár veze-
tési struktúrájának. 

Kezdeti lépések 
Először egy alapvetés segíthet meg-
érteni a humántámogató rendszer 
és a gyakorlati megvalósítás jó ré-
szét feladatul kapó szolgáltató iroda 
működését. Az iroda a dandárnál 
szolgáló katonaállomány tagjainak 
és természetesen az itt  dolgozó köz-
alkalmazott aknak nyújtja szolgál-
tatásait. Középpontban maga a ka-
tona áll, mellett e – mint célcsoport 
– annak családja olyan mértékben, 
ahogy azt sikerül a gondoskodási 
körbe bevonni még a külszolgálatra 
történő indulás előtt . Az első lépé-
sek egyikeként tudatosítani kellett , 
hogy a dandár működtet egy ilyen 
irodát, „mire jó” az, valamint ösz-
tönözni kellett  a katonákat, hogy 
vegyék is igénybe a nyújtott  szolgál-
tatásokat. Ezeket a célokat kis rész-
ben „kényszerpályán” értük el. Az 
egyéneket érintő legkülönbözőbb 

Családsegítés

KÖZÉPPONTBAN A KATONA(CSALÁD)
Közelkép az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Humánszolgáltató Irodájáról

Az iroda munkatársai a családtago-
kat tájékoztatják
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Családsegítés

letve annak megszervezése 
lelki problémák esetén; sza-
badidős programokra jelent-
kezés; szolgáltatásokra és 
vásárlásokra kedvezményt 
nyújtó kártyánk átvétele; 
egyéb egyéni problémák 
megoldása.

A katonák családjai ál-
tal igényelt leggyakoribb 
szolgáltatások: információ 
a missziók aktuális hírei-
ről, élő műholdas kapcso-
lat létesítése a külszolgálaton levő 
hozzátartozóval; problémakezelés 
és segítségnyújtás az itt hon maradt 
családtagok részére; segítségnyúj-
tás a család polgári jogi ügyeiben; 
közreműködés a családtagok mun-
kahelykeresésében; közreműködés 
óvodai és bölcsődei férőhelyek biz-
tosításában; közreműködés családi 
ott honok elemi kárainak enyhíté-
sében; speciális helyzetek kezelése, 
segítségnyújtás rendkívüli esemé-
nyekkor; visszailleszkedési folyamat 
segítése misszió után; családi sza-
badidős programok szervezése.

A család mindenekelőtt
Folyamatos törekvésünk, hogy 
megszólítsuk, hívjuk, várjuk a csa-
ládtagokat az általunk rendezett  
eseményekre, hiszen az a család 
veszi majd bizalommal igénybe a 
hozzátartozó külszolgálata idején 
is az iroda segítségét, amelyik már 
korábban is kapcsolatba került vele, 
amelynek tagjai megtapasztalták, 
hogy az itt  dolgozó munkatársak 
kellő empátiával kezelik problé-
máikat. A családtagokkal történő 
zökkenőmentes kapcsolatt artás ér-
dekében alakított a ki dandárunk 
parancsnoksága az iroda helyisé-
gét is, ahová minden beléptetési 
ceremónia nélkül, közvetlenül az 
utcáról, akadálymentesen juthat-
nak be az érdeklődők. A helyiség 
kialakítása lehetővé teszi az egyéni 
(és családi) problémák diszkrét kö-
rülmények között i megbeszélését, 
a csoportos foglalkozásokat, a kül-
szolgálaton lévőkkel műholdas kap-
csolat létesítését, az internetezést és 
nem utolsósorban a gyerekek fog-
lalkoztatását. A családok külszolgá-
lat előtt i és közbeni tájékoztatását a 
családi napok rendszere segíti. Eze-
ken az eseményeken együtt  vesz 

részt a katona és a családja. Az érin-
tett  és családtagjai részletes tájékoz-
tatást kapnak a közelgő misszióról, 
a közben előforduló fi zikai és lelki 
nehézségek kezeléséről, a család-
nak az iroda által biztosított  tájé-
koztatási lehetőségekről és konkrét 
gyakorlati segítségről. A misszióba 
készülők önkéntes alapon adatla-
pot tölthetnek ki a hozzátartozók 
elérhetőségéről, valamint megha-
talmazást arra vonatkozóan, hogy 
bizonyos ügyekben a megjelölt csa-
ládtagok intézkedni tudjanak távol-
létük alatt . Míg a felnőtt ek külön-
böző előadásokon vesznek részt a 
családi nap keretében, a résztvevők 
gyermekei számára színes progra-
mokat (játszóház, kézműves foglal-
kozások stb.) biztosítanak az iroda 
munkatársai.

A dandár a misszió ideje alatt  
újabb családi napon látja vendégül a 
külszolgálaton lévők hozzátartozóit, 
amikor is a jelenlévők élő kapcsolat 
útján tájékozódhatnak a kinti hely-
zetről és eseményekről, valamint 
szaksegítséget kapnak a visszaté-
rők lelki problémáinak kezelésére, a 
visszailleszkedés segítésére. 

Szabadidős programok
Irodánk a lehetőségek szerint sza-
badidős programokra is invitálja a 
családokat. Ilyenek a katonacsalá-
dok központi találkozóira szervezett  
utak, hosszúra nyúlt gyakorlat hely-
színére történő családutaztatás, a ki-
rándulások, a dandár nyílt rendez-
vényeire történő meghívás (László 
napi ünnep, a misszióba vonulók 
búcsúztatása, visszafogadási ünne-
pe), gyermekrendezvények (farsang, 
húsvéti készülődés, anyák napja, 
gyermekrajz- és egyéb pályázatok, 
gyermeknap, Mikulás-ünnepség, 
karácsonyi készülődés). A családok 

nyári gyermekelhelyezési gondjain 
segítenek a kétt urnusos, élménydús 
nyári gyermektáboraink, szakkép-
zett  pedagógusok közreműködésé-
vel.

Fontos az egyéni 
problémakezelés

Irodánk munkatársainak ügyfél-
fogadási idejét zömmel az egyéni 
problémákkal történő foglalkozás 
tölti ki. Sajnos egyre több katona-
család kerül nehéz helyzetbe egy 
munkahelyvesztéssel, az albérlet 
megszűnésével, közműdíj- és hitel-
hátralék-problémák miatt . Az érin-
tett ek jórészt maguk tárják elénk 
nehézségeiket, de már egyre több 
esetben az alegységeknél működő 
családtámogató „sejtek” hívják fel 
az ilyen problémákkal küzdőkre a 
fi gyelmet. (Ezek önkéntes segítők, 
akiket egy képzésen készített ünk fel 
feladataikra, s később is találkozunk 
velük a módszerek pontosítása, az 
eredményesség értékelése céljából.) 
Az ilyen esetekben természetesen 
véges az iroda eszköztára, ám ha 
javaslatainkat kiegészítjük a pa-
rancsnoki hatáskörben meghozható 
döntésekkel, legtöbbször egy-egy lé-
péssel közelebb jutunk a problémák 
megoldásához vagy enyhítéséhez. 
Amikor szükséges, adományokat 
kérünk, kapunk és továbbítunk a 
rászoruló családoknak. A segítési 
folyamatok révén pedig szinte napi 
kapcsolatban vagyunk a települé-
sek intézményeivel, a hatóságokkal, 
a közműszolgáltatókkal és a civil 
szervezetekkel. Azt mondják, ahány 
ember, annyiféle ügy. Ez így is van, 
s ez adja a munkánk szépségét. A 
hozzánk fordulók bizalmáért ter-
mészetesen nap mint nap újra meg 
kell küzdenünk, hiszen ez egy hát-
ország, ahová katonáink bármikor, 
bármilyen ügyben fordulhatnak. 
Tapasztalatainkat időnként megbe-
széljük, megosztjuk testvér humán-
szolgáltató irodánkkal, a szintén 
dandárunkhoz tartozó hódmezővá-
sárhelyivel. Reméljük, több alakulat-
nál létesítenek majd hasonlót. Nekik 
is szívesen segítünk, mint ahogy szí-
vesen tanulunk is majd tőlük.

Déginé Bulyáki Edit ka.
 ( a Humánszolgáltató, Tájékoztató és 
Családtámogató Iroda részlegvezetője) 

Fotó: Révészné dr. Markovics Zita 

Óvodások a csapatmúzeumban
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Csak ülök és hallgatok… Nézem be-
szélgetőpartnereimet, és közben az 
egymást követő történetek áradata 
szinte magával ragad – nem lehet 
nem fi gyelni. Az ember szinte maga 
is ott  van a múltban s jelenben, egy-
gyé válik az egyszer komoly, ám 
máskor vicces emlékekkel és tör-
ténetekkel. Beszélgetőtársaim egy 
aktív szolgálatát befejezett  őrnagy, 
egy zászlós és egy őrmester. Ennyit 
a száraz tényekről, a történet meg-
eshetne bárhol és bármikor. Mi ben-
nük az érdekes, mi köti össze őket? 
Az, hogy ők egy családot, egészen 
pontosan katonacsaládot alkotnak, 
és így már más értelmet nyer törté-
netük. 

Kabdebon András és családja. Ha 
valaki a ′80-as, ′90-es években Szol-
nokon, a hajdani „Kiliánon”  tanult, 
akkor erre a névre bizonyára fel-
kapja a fejét.  Generációkat nevelt, 
oktatott , tanított  András. Tisztek és 
tiszthelyett esek százai kerültek ki a 
keze alól és kezdték meg a szolgála-
tukat a légierő valamelyik bázisán, 
útravalóként tarsolyukban mindaz-
zal a humánummal, szaktudással 
és egyenes jellemmel, amelyet az 
őrnagy több-kevesebb sikerrel belé-
jük plántált. Fiatalos, bőbeszédű és 
ami az egyik legfontosabb, vidám, 
mosolygós ember ül velem szem-
ben.

Miért került Szolnokra egy bor-
sodi kis faluból, Boldváról? Nagy 
múltú település, hiszen az első írá-
sos emlékek 1170-ből származnak, 
és itt  született  magyarságunk legré-
gebbi összefüggő magyar nyelvem-
léke, a Halott i beszéd is. Saját beval-
lása szerint táncolni szeretett  volna 
és focizni. A katonasághoz annyi 
köze volt, hogy a nagypapa tarta-
lékos tisztként szolgált a 2. magyar 
hadseregben a második világhábo-
rú idején, majd az egység tragédiája 
után a Don-kanyarból gyalogosan 
jött  haza. 

 András nem igazán akart katona 
lenni. Mindig is humán beállított sá-
gú ember volt, de végül úgy hozta 
a sors, hogy repülő-műszaki szak-
ember, oktató és katona lett  belőle. 
Ahogy mondja, az ő alapelve min-
dig is a „gyere utánam” volt, és ma 

is az. Nem szereti, 
ha egy parancsnok 
nem ezen alapelv 
szerint él és vezet. 
A beszélgetés során 
szinte csapongunk 
a történetek kö-
zött , olyan érzésem 
van, mintha idő-
utazáson lennék. A 
múlt, a jelen és az 
elképzelt jövő vál-
takozik rendszeres időközönként. 
Próbálom követni és lejegyezni a 
gondolatokat, hiszen a tapasztalat, 
amit András közread, mindenkinek 
hasznos lehet a szolgálat során.

Szolnokon ragadt. Szereti ezt a 
várost. Mind a mai napig megcso-
dálja a település szépségeit, épüle-
teit, amelyek képesek megfogni őt 
érzelmileg.  Művész családból szár-
mazik, felmenői között  akad grafi -
kus, néptáncos, fazekas, zenész. 

Így az is érdekes, hogy a kisebbik 
fi ú, Kabdebon Szabolcs őrmester 
végzett ségét tekintve vízgazdál-
kodási technikus, ami ugyan első 
hallásra messze van a humán pá-
lyáktól, de azt is tudni kell, hogy 
néptáncoktató és maga is aktívan 
táncol. Családja meglepve fogadta a 
hírt, hogy katona akar lenni. A si-
keres felvételi után Szabolcs lövész 
szakra került, és csak a tényleges 
szakosodáskor döntött  úgy, hogy 
mégis inkább édesapja nyomdoka-
it követve repülő-műszaki szeretne 
lenni. Felmerülhet a kérdés: vajon 
mennyire jelent előnyt az, ha vala-
kinek az apja komoly beosztásban 
szolgál egy helyőrségben, ahova a 
gyerek kerül. Szabolcs elmondta, 
hogy soha semmilyen különleges 
bánásmódot nem szeretett  volna 
kapni, és az apja is ennek megfe-
lelően cselekedett ; tanácsaival, sze-
mélyes példamutatásával és nem 
befolyásával segített e fi át a kato-
nává válás rögös, kihívásokkal és 
örömökkel teli útján. Szabolcs úgy 
érzi, hogy amit eddig elért, azt saját 
munkájának köszönheti. Ezután is 
szeretne ebben a szellemben élni, 
pályáját folytatva dolgozni, megfe-
lelni a mai kor katonájával szemben 
támasztott  kihívásoknak.  

Kabdebon őrmester határozott , 
magabiztos fellépésű katona. Be-
szélgetésünk során is számtalan 
alkalommal szóba kerül a néptánc. 
Szabolcs jelentkezett  a Magyar 
Honvédség „Lehet egy csillaggal 
több?” tehetségkutató versenyére, 
és nagyon bízik abban, hogy sikere 
lesz majd táncbemutatójával, me-
lyet teljes egészében saját koreográ-
fi ája alapján állított  össze. Beszélge-
tésünk közben Szabolcs feláll, majd 
udvariasan engedélyt kér távozni; 
sietnie kell, mert táncpróbája van. 
Mint elmondta, a szolgálaton kí-
vül ez az ami leköti, ami kitölti 
az életét, egy olyan hobbi, amely 
karbantartja a fi zikumot, ápolja a 
szellemet és nem utolsósorban – vá-
lasztott  pályájához hasonlóan – tele 
van kihívásokkal.  Az, hogy öröm-
mel megy a laktanyába és élvezi a 
katonalét minden pillanatát, a kol-
légáinak köszönhető, akik igazi em-
beri és bajtársi hangulatot visznek 
a mindennapokba. Tudja, érzi, hogy 
mindenkor számíthat rájuk és ők is 
számíthatnak rá bármikor, jóban-
rosszban.

Szabolcsra szemmel láthatóan 
büszkék a szülei. Közben a család-

A KABDEBON-LEGENDA

A Kabdebon család élete a honvédséghez kötődik

Szabolcs néptáncoktató, és maga is 
aktívan táncol
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tagok elmesélik: náluk bevett  szo-
kás, hogy minden fontos dolgot 
közösen megbeszélnek. Akkor tör-
ténhet meg valami, ha azt az egész 
család számára elfogadható módon 
átbeszélték, és a kompromisszumok 
mindenki számára elfogadhatók. 

Most essen szó arról, aki minded-
dig csendben, de végig mosolyog-
va hallgatt a végig a történeteket, 
anekdotákat, Kabdebonné Szilviről. 
Nézi a férjét és a fi át. Próbálom el-
képzelni azokat a mindennapokat,  
melyek során biztosítja a család 
számára a sokszor emlegetett  biztos 
hátt eret. Teszi mindezt úgy, hogy 
közben a repülőtéren szolgál ő is, 
zászlósi rendfokozatban. Olykor az 
az érzésem, hogy szinte lehetetlen 
dolgot visz véghez.  Családanya, 
katona, dolgozó nő egyben – és 
ehhez, úgy gondolom, túl sok min-
dent nem is kell hozzátenni. Csend-
ben, de annál nagyobb örömmel és 
büszkeséggel teszi a dolgát, legyen 
az vacsorafőzés a konyhában vagy 
akár segítségnyújtás a gáton, az 
árvízi védekezés során. Szabadide-
jében kedvenc időtöltésének, a lab-
darúgásnak hódol. Mint elmondja, 
így, minden feladatt al, teendővel 
együtt  teljes az élete.

Hazafelé a kocsiban próbálom 
felidézni a hallott  történeteket, a 
beszélgetés apró mozzanatait, hogy 
minél valóságosabban tudjam meg-
jeleníteni azt, amit a „Legendával”, 
a Kabdebon családdal való beszél-
getés során éreztem. Meséltek ön-
magukról, a munkáról, a szolgálat-
ról, a hétvégi telekről, Szolnokról, a 
történelemről és sok minden más-
ról. Kavarognak bennem a gondo-
latok. Bizonyára számos kérdést 
lehetett  volna még feltenni, amely 
közelebb vitt  volna egy mai kato-
nacsalád portréjának megrajzolásá-
hoz. Úgy érzem, hogy autodidakta 
újságíróként is sikerült valamelyest 
látt atnom, milyen is egy igazi kato-
nacsalád, melynek élete sokak szá-
mára követendő példa lehet. Talán 
sikerült bemutatnom, hogy a köve-
tendő régi értékek még nem haltak 
ki, hogy a példamutatás, a stabil 
családi hátt ér, az egymásra fi gyelés, 
az őszinte szeretet milyen boldoggá 
is varázsolhatja a szürke hétközna-
pokat.  

Tóth László főtörzszászlós

Gyűrűsi Petra Panna 2012. április 
12-én, 3800 grammal és 56 centivel 
született . A boldog apuka Gyűrű-
si Gábor főtörzsőrmester, ruházati 
anyagraktár-vezető. A kislány 3800 
grammal és 56 centivel jött  a világra.

GRATULÁLUNK!

JÁTSSZON ÉS NYERJEN!

Bogya Julianna a szüleivel Gyűrűsi Petra Panna édesapjával

2012. március 29-én látt a meg a nap-
világot Bogya Julianna. Az apuka 
Bogya Sándor Mihály törzszászlós, 
az MH KPTSZI vezénylőzászlósa. 
Julianna 3550 gramm súllyal és 57 
centiméterrel született .

1. Horthy István pilóta volt a II. világháború során, hány harci beveté-
sen vett  részt, mielőtt  lelőtt ék?

2. Hunyadi János hadvezér, a Magyar Királyság kormányzója a törö-
kök sorscsapása volt, hány csatát vezetett ?

3. Mi a neve a NATO két legfelsőbb szintű parancsnokságának?

4. Hány csoportfőnöksége van a Honvéd Vezérkarnak?

5. A 86-os Erőpróba című cikkben melyik zeneszerző életéről kellett  
tesztlapot kitöltenie az állománynak?

Küldje be az altiszti@hm.gov.hu címre a választ (a levélben tüntesse 
fel a nevét, rendfokozatát, beosztását és alakulatát). A helyes megfej-
tők között  öt Zrínyi-könyvet sorsolunk ki. A nyereményeket az alaku-
latokhoz postázzuk ki.

A 2012/2. számban közölt rejtvény helyes megfejtése:
1. 1925   
2. 1936   
3. 2011. szeptember 13.  
4. 28  
5. altiszti szurony vagy Kéri Kálmán-tőr
A nyertesek névsorát következő számunkban közöljük.
Bogya Sándor Mihály törzszászlós
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A PARAKLÉTOSZ ÉRKEZÉSE

A Názáreti Jézus, aki nagyon is tisz-
tában volt az esendő emberi termé-
szett el, a tanítványait tudatosan is 
megpróbálta felkészíteni a halála 
után rájuk váró eseményekre. Több-
ször is megígérte nekik, hogy majd 
akkor, amikor már nem lesz többé 
köztük testben a földön, el fogja 
küldeni nekik a Pártfogót és Vi-
gasztalót (görögül: Paraklétosz), az 
Igazság Lelkét, aki majd támogatja 
és átvezeti őket a nehézségeken, és 
feltárja előtt ük a teljes igazságot. Ez 
az ígéret teljesedett  be a pünkösdi 
eseménysorozatban, és ez az, amit 
pünkösd vasárnapján világszerte 
ünnepelnek a keresztény gyüleke-
zetek: ezt a leírhatatlan isteni cso-
dát, amit a hagyomány a Szentlélek 
kiáradásának nevez. Az Isten Szent 
Lelkének, a Paraklétosznak a meg-
érkezését. A tanítványokat láng-
nyelvek és szélvihar formájában a 
Szentlélek ragadta meg, ők pedig 
a soha nem látott  erőt, hatalmat és 
teljességet befogadva egy csapás-

ra elvesztett ék a félelmüket. Félni 
ugyanis csak az fél, aki egyedül érzi 
magát – ők viszont többé már nem 
voltak egyedül. Az egyház, az Isten 
Lelke által teremtett  közösség tagja-
ivá váltak.

A SZABADSÁG JELKÉPEI
Egy angolszász teológus a pün-
kösdről mint a végtelen isteni kép-
zelőerő páratlan kifejeződéséről 
beszélt – ezt egy nagyon termékeny 
gondolatnak tartom. Ebben az eset-
ben ugyanis a Szentlélekkel való ta-
lálkozás nem más, mint a világban 
szabadjára eresztett  isteni képzelő-
erő, valamint az ebből fakadó erők 
mentén kibontakozó felszabadító, 
gyógyító átalakulás megtapaszta-
lása.

Szélvihar... 
A szél az inspiráció jelképes forrá-
sa, amelyről János evangéliumában 
ezt olvassuk: „arra fúj, amerre akar, 
hallod a zúgását, de nem tudod, 
honnan jön és hova megy”. Ez arra 
fi gyelmeztet minket, hogy a Szent-
lélek valóban a szabadság lelke, és 
az eljövetelét nem tudjuk manipu-
lálni. Pünkösdkor abban a bizonyos 
szobában összegyülekező tanítvá-
nyoknak fogalmuk sem volt, hogy 

mi fog velük történni. Csak any-
nyit tudtak, hogy Jézus meghagyta 
nekik, menjenek Jeruzsálembe, és 
várjanak a megígért Pártfogó eljö-
vetelére. Ők pedig engedelmesked-
tek. Ez az egyetlen erényük: hogy 
engedelmeskedtek, vártak, és talán 
megtett ék a megfelelő spirituális 
előkészületeket, csendben voltak – 
ezzel pedig számunkra is kĳ elölték 
az utat. Mi sem tudjuk a Szentlel-
ket megidézni, Isten üdvtörténeti 
munkáját siett etni, mert az egyedül 
az Isten szuverén döntésének a kö-
vetkezménye – de tudunk csend-
ben várni és imádkozni, és elkezd-
hetünk felkészülni a találkozásra, 
nekiláthatunk eltakarítani az útból 
a saját locsogó és zajos, zavaros em-
beri képzeteinket.

...és lángnyelvek
A másik kép a lángnyelvek – egy 
nagyon ősi szimbólum az Istennek 
a világban való jelenlétére. Gon-
doljunk csak a zsidók sivatagi ván-
dorlását éjszaka segítő tűzoszlopra, 
vagy az égő csipkebokorra. Most 
viszont arra emlékezünk és azt ün-
nepeljük, hogy míg ez a szent láng 
az Ószövetségben csak bizonyos 
alkalmakkor bukkant fel, addig 
pünkösdkor az Isten úgy döntött , 
hogy tartósan belénk költözik, te-
kintet nélkül nemre, népcsoportra 
vagy nyelvre, mindannyiunknak és 
mindannyiunkon keresztül beszél-
ni fog. A tűz ugyanakkor a megtisz-
tulás és a megtisztítás jelképe is, ami 
felégeti és elemészti azt, ami zava-
ros és szennyes az emberi tudatban. 
Továbbá a tűz a szenvedély szimbó-
luma is, mert valódi, mély szenve-

Hitélet

PÜNKÖSD – A TÜZES ÜNNEP

Javarészt csak világi közegben forgolódó embernek ma már talán nem is igen jutna eszébe, hogy pün-
kösdre mint születésnapra gondoljon, holott a keresztény közösségek ezt a napot idestova kétezer esz-
tendeje pontosan az „egyház születésnapjaként” ünneplik. Hogy mi történt azon a bizonyos húsvét utáni 
ötvenedik – erre utal az ünnep eredeti, görög neve is: Pentekoszté, azaz ötven – napon? A Biblia megle-
hetősen szűkszavúan tudósít az eseményekről, egyvalami azonban kétségtelenül biztos: annak a nap-
nak a sorsdöntő jelentőségű eseményei hatására a kereszten kivégzett Názáreti Jézus követőinek egy 
maroknyi, demoralizált csoportjából félelmet nem ismerő, a hitükért, az általuk megtapasztalt igazságért 
az életüket is feláldozni kész tanítványok váltak. Az eredmény pedig magáért beszél: pár év leforgása 
alatt a mediterrán világ vallási térképét teljesen átrajzolta az újszülött keresztény egyház. A következők-
ben ennek az első pünkösdvasárnapnak – melynek a leírását az Apostolok Cselekedetei könyvének a 2. 
fejezetében találjuk meg – a jelentőségét szeretném megvilágítani néhány sajátos gondolattal. 



21

S
Z
A
B
A
D
I
D
Ő

Humor

dély nélkül soha még egyetlenegy 
igazán nagy tett et sem hajtott ak 
végre. Az evangélium megtisztító 
és újjáteremtő tüze pedig szenve-
délyesen terjed, akár egy erdőtűz, 
pillanatok alatt , fáról fára. De a tűz 
táplálásához fűtőanyagra van szük-
ség, ez a fűtőanyag pedig az emberi 
szív és lélek, amit meg kell nyitni, 
hogy befogadhassa az újjászülő 
lángokat. Nem a tűz megszerzésé-
re kell áhítoznunk, nem arra kell 
gondolnunk, hogy hogyan hozzuk 
le a szent tüzet az égből, nem! Ne-
künk pont nem a megszerzés, ha-
nem az elengedés a feladatunk; le 
kell engednünk lelki zsilipjeinket, 
és el kell engednünk a görcsösen 
szorított  emberi képeinket és kép-
zeletünket. A tűz meg majd teszi 
a maga dolgát, nekünk csak hagy-
nunk kell, hogy az Isten szabadjára 
engedett  képzelőereje helyett ünk is 
elképzelje és átformálja a világot.  

És ha ez a tűz egyszer belénk 
költözött , akkor onnantól fogva ne-
künk már csak egy feladatunk van: 
mint minden tüzet, ezt is őrizni és 
táplálni kell. Ez pedig valójában 
hitkérdés, a szó legnemesebb értel-
mében. Hit abban, hogy a teremtő 
isteni képzelőerő egy sokkal szebb, 
jobb és élhetőbb világot tud elkép-
zelni nekünk, mint amiről a mi 
kicsiny, szűkös és szegényes, dara-
bokra szakadt és irányt vesztett  em-
beri képzeletünk valaha is álmodni 
merne. Ez a hit támadt fel pünkösd-
kor a Szentlélek kiáradásával, és eb-
ben a hitben értett ék meg a tanítvá-
nyok azt is, hogy a Szentlélek nem 
azért töltött e be őket, hogy ett ől ők 
jobban érezzék magukat, hanem 
hogy megnyissa és odafordítsa őket 
egymás felé. Ezért ruházta fel őket 
mennyei erővel – erővel a tanúság-
tételre, a szolgálatra és a szeretetre. 
Egymásért, a végre valós alapokon 
álló közösségért.

Nánai László Endre százados,
evangélikus tábori lelkész 

RETRO HUMOR
(Tréfa, ahogy elődeink megélték)

Kiskocsmában
Vendég (dühösen): „Pincér, egy 

katonagombot találtam a gulyás-
ban.”

Pincér (fl egmálva): „Sebaj kérem, 
majd hadigulyásnak fogom felszá-
mítani.”

Rossz állomány
Altiszt: „Csupa tanár, műépítész, 

író, zeneszerző – a fenébe is, hát 
nincs az egész században egyetlen 
intelligens embere sem?! Cipészre 
van szükségem!”

Az Altiszti Ujság 1915. március 15-i 
és 1916. augusztus 15-i számainak tré-
fáiból válogatt a dr. Murinkó Att ila mk. 
alezredes.

NAPI HUMOR
(és ahogy mi megéljük)

Orvosnál
– Gratulálok, százados úr! – 

mondja az orvos.
– Mihez?
– Kitűnő állapotban van a szíve!

– Ugye?!
– Látszik, hogy ritkán használja!

Tereptan
– Katona! Ha balra van nyugat, 

jobbra pedig kelet, akkor mi van a 
háta mögött ?

– Jelentem, a hátizsákom…

Szakmai ártalom
Az avatást követően Kovács őr-

mester a szülővárosába hazaérkez-
ve a szüleivel sétál a parkban. Séta 
közben feltűnően bámulni kezd há-
rom velük szemben közeledő fi atal 
lányt, majd ahogy elhaladnak mel-
lett ük, utánuk fordul, mire az anyu-
ka meghatódva mondja a férjének:
– Látod, hogy nő a fi unk, Béla! Már 
a lányok után forgolódik.

Mire megszólal az őrmester a fe-
jét csóválva:

– A jobb szélső nem tartott  lépést.

Hoppá
A fi ókvezető rászól a biztonsá-

gi őrre, mert az öreg ismét jó né-
hány percet késett  a szolgálatból.
– Pista bácsi! Vegye tudomá-
sul, hogy a bankban a pontosság 
ugyanolyan fontos, mint... mint a 
katonaságnál! Volt maga katona?
– Igen kérem, voltam. 

– Na, és mit mondott  magának az 
ügyeletes tiszt, amikor késve ment 
be a laktanyába?

– Azt, hogy „Alezredes úr, jelen-
tem, a zászlóalj felsorakozott ...”

Berek Zsolt törzszászlós

– Főtörzsőrmester úr jelentem, leégett  a kuplung!
– Maga barom! Nem megmondtam, hogy ne dohányozzanak az autóban!?!

Egyed Zoltán
szakaszvezető rajza
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– Nehéz helyzetben vagyok. Is-
merve Ruszev-Pencsev Krisztián 
törzsőrmestert, végtelen lehetősé-
gük van a beszélgetés témáinak. 
Nos, csapjunk a húrok közé és 
kezdjük talán a Mesterséges Érze-
lem zenekarral. 

– Valóban sok minden érdekel, 
de a kérdésnél maradva, legyen 
téma a zenekarom. Életem során 
rendszeresen értek meglepetések, 
de talán egyik sem volt addig a 
pontig olyan meghatározó, mint 
amikor megkerestek egy éppen ala-
kulóban lévő zenekar tagjai azzal a 
kérdéssel, hogy lennék-e a csapat 
énekese! Idestova öt esztendővel 
ezelőtt , 2007. április 1-jén megszü-
letett  a Mesterséges Érzelem. Pár 
hónap elteltével jött  az első nyilvá-
nos szereplés, amit azóta számta-
lan fesztiválon, motorostalálkozón 
és rockklubban abszolvált koncert 
követett . Mint minden csapat éle-
tében, nálunk is voltak tagcserék, 
de azt hiszem, bátran mondhatom, 
hogy a jelenlegi felállás a legideá-
lisabb, hiszen mindenki beleteszi a 
tőle telhető legtöbbet és legjobbat. 
A dobok mögött  Vass Zoltán (Zoy) 
ül, aki híres arról, hogy megvan 
benne a megfelelő erő ahhoz, hogy 
egy akusztikus hangszert igazán 

szépen megszólaltasson. Basszus-
gitárnál a főnökként emlegetett  
Göndöcs Viktor (Viking), aki talán 
legaktívabban szervezi a koncerte-
ket és terelget minket közös utun-
kon. A leghiggadtabb tag Boczor 
Ervin (Boczi), a formáció ritmusgi-
tárosa. Palkó Richárd (Palesz) a szó-
lógitárosunk, aki napi több órát tölt 
gyakorlással, hogy a lehető legpon-
tosabban játszhassa a dallamokat.

– Ahogy beszélsz a zenésztársa-
idról, úgy érzem, az április elsejei 
megalakulás nem tekinthető mó-
kának, tréfának, sokkal inkább 
komoly elszántságot mutatt ok fel. 
Hogyan tudnád behatárolni zenei 
világotokat?

– Nehéz helyzetben vagyok, ami-
kor megkérdezik, hogy milyen stí-
lust is játszunk. Öt teljesen különbö-
ző ember: két vasutas, mentőápoló 
sofőr, tanuló és – az én esetemben 
– katona, akiket egyetlen fontos 
dolog köt össze: a zene. Zenélés, 
mely során önmagunkat, tapaszta-
latainkat, érzéseinket fejezzük ki. 
Ezt nem lehet egyetlen sablonra rá-
húzni, tartalom, mondanivaló alap-
ján változó, olykor táncolós, olykor 
zúzós-dallamos rockzene! Talán a 

legegyszerűbb válasz, hogy hall-
gassák meg a zenéinket és döntsék 
el a hallgatók, hogy mit játszunk. 

– Katonaként előfordul, hogy 
rövidebb-hosszabb ideig nem tar-
tózkodsz itt hon. A rajongói tábor 
hogyan viseli el, ha például kül-
szolgálati misszióban vagy?

– Hiányolják a személyes talál-
kozást, a koncerteket, de minden-
képpen megértőek! Külszolgálatom 
alatt  is sok üzenetet, e-mailt kaptam 
azzal a kérdéssel, mikor érek haza, 
mikor lesz ismét hallható élőben a 
Mesterséges Érzelem. Mindenkit 
megnyugtatt am, hogy „egyszer 
csak…”

– Nem véletlenül kérdezem ezt. 
Hiszen 2011-ben együtt  szolgál-
tunk az EUFOR-misszióban. Nem 
volt olyan nemzeti ünnepünk, s a 
hírnévnek köszönhetően később 
nemzetközi ünnep sem, ahol ne 
léptél volna fel a gitároddal, vagy 
ne bizonyított ad volna énektudá-
sodat.

– Anyaalakulatomnál, az MH 
64. Boconádi Szabó József Logisz-
tikai Ezrednél a híradószakaszban 

ZENE NÉLKÜL MIT ÉREK ÉN?
Beszélgetés Ruszev-Pencsev Krisztián törzsőrmesterrel a hivatás, a zene és a család 
kapcsolatáról

Ruszev-Pencsev Krisztián törzsőr-
mester

A „banda”: a Mesterséges Érzelem
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reléállomás-parancsnokként szol-
gálok. Beosztásom mellett  aktívan 
részt veszek különböző rendez-
vényeken, ilyen például az évente 
megrendezett  Mikulás-ünnepség, 
ahol én vagyok a gitáros krampusz. 
A honvédség kötelékében eltöltött  
nyolc év után úgy éreztem, hogy 
ideje missziós élményekkel is gya-
rapítani tapasztalataimat. 2011. ja-
nuár 11-én utaztam ki Szarajevóba 
az EUFOR 8. váltásával mint szál-
lítóraj-parancsnok. Feladatom volt 
többek között  a misszió személy-
szállítási feladatainak koordinálá-
sa, logisztikai biztosítása. Már a fel-
készítés alatt  többen megkérdezték, 
én vagyok-e a Mesterséges Érzelem 
énekese, mert hasonlítok rá. Talál-
koztam olyan katonákkal is, akik 
több koncertünkön is részt vett ek. 
Bosznia-Hercegovina hegyei közt 
elterülő táborunkban az estéket Ba-
dar Viktor őrmesterrel gitározással, 
beszélgetéssel töltött ük. A zenének 
köszönhetően idővel egyre többen 
csatlakoztak a rendszeressé vált 
„napirendi ponthoz”. Így lehetősé-
gem nyílt megismerni barátaimat, 
dr. Kun József és Oláh Emil alez-
redeseket, valamint a népdalokat 
csodálatosan megszólaltató Néma 
Marianna szakaszvezetőt. Hamar 
eljutott  a vezetőséghez a hír, miként 
tesszük kellemesebbé az időt. En-
nek köszönhetően a saját névnapi, 
születésnapi és nemzeti ünnepe-
inken kívül többször zenéltünk az 
EUFOR parancsnokának, parancs-
nokhelyett esének. Eljött  a nap, ami-
kor éppen a búcsúbulira készültünk 

a SpoonMachine (Kanálgép – A szer-
ző.) rögtönzött  helyi zenekarral, mi-
kor a feleségem felhívott  és közölte, 
hogy a szülőszoba felé tart. Leírni is 
nehéz, átélni pedig hihetetlen érzés 
volt, amin akkor keresztülmentem. 
A feszültséget és a tehetetlenséget 
barátaim igyekeztek enyhíteni, míg 
hajnal három órakor felsírt a kislá-
nyom. Így büszke apaként térhet-
tem haza.

– Igen, én is jól emlékszem azok-
ra a napokra. Sokan gondoltunk rá, 
ott  a Butmir táborban, hogy felesé-
ged távolléted ellenére is jól helyt 
tudjon állni itt hon. Ha jól emlék-
szem rá, a párod is hivatásos kato-
na. Ki a főnök ott hon? Mert a lakta-
nyában ez egyértelmű!

– Erre teljesen egyértelmű a 
válasz: Ruszev-Pencsev Mia, a 
kislányunk! Feleségem Ruszev-
Pencsevné Huth Ildikó hivatásos 
főhadnagy, aki logisztikai tiszt az 
alakulatunknál; de ott hon nem 
katonák, hanem család vagyunk: 
anya, apa és baba.

– És milyen a viszonyotok az ala-
kulatnál, ahol együtt  szolgáltok?

– Amíg a párom nem volt gye-
den Miával, addig igyekeztünk a 
katonai érintkezés szabályait betar-
tani. Legtöbbször csak ebédnél és 
munkaidő végeztével találkoztunk, 
közvetlen munkakapcsolatban nem 
álltunk.

– Visszatérve a zenéhez. Ho-
gyan látod a zene, a munkád és a 
család kapcsolatát?

– Szeretem a hazámat, és büszke 
vagyok arra, hogy a Magyar Hon-
védség altisztje vagyok. Szívesen 
kamatoztatom zenei ismereteimet 
munkahelyemen, rendszeresen részt 
veszek különböző rendezvényeken. 
Amikor színpadon állok és mikro-
fonnal a kezemben a Mesterséges 
Érzelem dalait énekelem, akkor az 
emberek csak az énekest látják ben-
nem, egyenruha nélkül. Ott  nincsen 
alá-fölé rendeltség, csak a közönség, 
a zenekar és a zene. A családomat 
illetően szerencsés helyzetben va-
gyok. A feleségem támogat, és szere-

ti, amit csinálok. Teszi ezt mindazok 
ellenére, hogy heti két alkalommal 
próbálunk és rendszeresen koncer-
tezünk. Stúdiómunkáknál pedig na-
pokig távol vagyok.

– Milyen további céljaid, elkép-
zeléseid vannak a zene terén? Rád 
is igaz a dalszövegben megfogal-
mazott  „zene nélkül mit érek én” 
kérdés?

– Mi a cél? Talán ugyanaz, mint 
a horgásznak, mikor leül a tó mel-
lé: kifogni az aranyhalat. Célunk, 
hogy minél több embernek isme-
rősen csengjen a zenekarunk neve. 
Terveink közt szerepel egy nagyobb 
költségvetésű videoklip elkészítése. 
Dolgozunk a következő, a harma-
dik lemez anyagán. Amint lehetősé-
geink engedik, szeretnénk segíteni 
rászorulóknak, beteg gyerekeknek. 
Körvonalazódik egy elérhetőnek 
tetsző jövő, de ehhez támogatókra 
lenne szükség. Számomra a család 
mellett  a legfontosabb a zene. Tehát 
igen, mindenképpen igaz: a zene 
nélkül nem lenne teljes az életem.

– Következő misszió?

– Meggyőződésem, hogy a misz-
sziós szolgálatot, aki csak teheti, 
mindenkinek ki kell próbálnia, fő-
ként annak, akinek még nincsen 
gyermeke, családja. Nekem már 
fontosabb látni a párommal kislá-
nyunk első lépéseit, hallani első 
szavait. 

– Megértelek. Mit üzensz a 
Honvéd Altiszti Folyóirat olvasói-
nak, illetve a zenebarátoknak?

– Törekedjenek arra parancsnok-
ként, hogy a beosztott aik felnézze-
nek rájuk, és mindezt ne a rendfo-
kozatért tegyék. Én szerencsésnek 
mondhatom magam, mert olyan 
parancsnok segített  tanácsaival és 
iránymutatásával altisztt é válásom 
útján, Nevelős László őrnagy úr, 
akire a mai napig felnézek, akitől 
sokat tanultam. Ha felkeltett ük vala-
kinek a fi gyelmét, akkor sok szere-
tett el várjuk hivatalos honlapunkon 
(www.mestersegeserzelem.hu), ahol 
belehallgathat dalainkba és megta-
lálhatja a koncertjeink listáját. 

Murinkó Att ila mk. alezredes

A boldogító igen kimondása után






