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ElmEntEk,  
és mEgtalálták
„Elmentek tehát sietve, és 
megtalálták Máriát, Józse
fet, és a jászolban fekvő kis
gyer me ket.” (Lk, 2:16)

Naptárunk decembert 
mu tat, az adventi ké-
szülődés lelkünket ka-
rácsony ünnepe felé te-
relgeti. Minden reggel, 
megújuló reménység-
gel közelebb kerülünk 
a várva várt naphoz, 
hogy a hétköznapok 
szürkeségébe, az éjsza-
kák sötétjébe belehasít-
son az angyalok örökkévaló magasztaló éneke: „Dicső
ség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jóakaratú 
embereknek…”

Az angyali kijelentés után a pásztorok az éjszakába 
burkolódzó betlehemi pusztán útra keltek, hogy talál-
kozzanak a jászolban fekvő kis Jézussal. Elindultak, 
és a sötétségben nem tévedtek el, odataláltak. Sőt, egy 
kicsit többet mond Lukács, amikor azt írja: „…és meg
találták…” Célba érkezésükhöz nem volt zseblámpájuk, 
nem volt térképük, nem volt GPS-ük, de volt valami 
másuk. Ráhagyatkoztak az angyali üzenetre, és szent 
sóvárgással szívükben, vágyakoztak találkozni a kis-
ded Jézussal. 

A mában szemtanúja vagyok sok-sok elindulásnak, 
botorkálásnak, bizonytalanságnak, és következmény-
ként kevés megtalálásnak, célba érkezésnek.  Fontos 
látni, hogy a kettő együtt jelenti a jó eredményt: elin-
dulni Jézus felé, és megtalálni Jézust. Ez az igazi ünnep.  
A garancia pedig a személyes megszólítottság (mind-
nyájan beletartozunk e körbe), az ebből fakadó remény 
és hit, amely segít a célba jutni. Aki az ünnep felé nem 
így indul, annak a karácsonya, az ünneplése könnyen 
célt téveszt. Nagy kár lenne érte. Hiszen a karácsony 
lényege a találkozás.

Szívből kívánom ezt a boldog karácsonyi útra kelést 
és karácsonyi megérkezést. Megérkezést az elfeledett 
szülőkhöz, az elhagyott házastársakhoz, a kitagadott 
gyermekekhez vagy csak egyszerűen a velünk együtt 
élő szeretteinkhez. Megérkezést az elfelejtett templom-
ba, a talán elfelejtett Krisztushoz, az elhagyott karácso-
nyi úrasztalához, úrvacsorához. Az isteni találkozás Jé-
zus által megvalósult, az égi oldal nyitott ma is, a többi a 
mi feladatunk. A Szentlélek adjon erőt az elinduláshoz!

Szívemből kívánom a Honvéd  Altiszti Folyóirat 
minden kedves olvasójának a keresők talán tétova 
útrakelését, és a megtalálók semmihez sem hasonlítha-
tó belső karácsonyi örömét!

Jákob János dandártábornok,  
protestáns tábori püspök

4. 8.
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A magyar oktatásban, de szinte 
bárhol a világon szeptember 1-je 
kiemelt fontossággal bír, hiszen a 
nyári szünidő végeztével a tanulók, 
koruktól függően, megkezdik vagy 
folytatják tanulmányaikat külön-
böző oktatási intézményekben, is-
kolákban. A fenti dátum azonban 
most nemcsak a gyermekeinknek 
jelentette a tanév kezdetét, hanem 
a 3. összhaderőnemi vezető altiszti 
tanfolyam (ÖVAT) hallgatói számára 
is, hiszen ezen a napon kezdődött 
el 13 rangidős altiszt – egy egy-
ség- és tizenkettő zászlóaljszintű 
vezénylőzászlós – részvételével a 
Magyar Honvédség legmagasabb 
szintű altiszti képzése az MH Al-
tiszti Akadémián.

A tanfolyam 3. évfolyamának in-
dításával a képzés minden kétséget 
kizáróan bizonyította létjogosultsá-
gát és szakmán belüli elismertségét. 
Az idei kurzus metodikája azonban 
nemcsak a korábbi évek tapasztala-
tainak feldolgozására és a temati-
kába történő integrálására épült. A 
kezdést megelőzte az MH Altiszti 
Akadémia szervezeti racionalizá-
lás keretében megalakított legújabb 
részlegének, a vezető altiszti oktatá-
si csoportnak a létrehozása, amely 
minden bizonnyal legalább akkora 
mérföldkő a Magyar Honvédség 
altisztképzésének történetében, 
mint magának a tanfolyamnak a 
beindítása, vagy a kétéves nappali 
képzésre történt áttérés. Az MH Al-
tiszti Akadémia Altiszti Vezetőkép-

ző Csoport 2015. augusztus 1-jén 
kezdte meg működését, vezetésével 
Bogdán Tibor főtörzszászlóst, a Ma-
gyar Honvédség korábbi ve zény-
lőzászlósát bízták meg. Bogdán Ti-
bor személye kétségbevonhatatlan 
garancia a vezető altiszti képzés 
megreformálására és napjaink kö-
vetelményeihez való igazítására, 
hiszen a főtörzszászlós az elmúlt 
négy évben a festői szépségű bajor 
hegyekben található,  sokak által 
ismert (és kimondhatatlan nevűnek 
kikiáltott) oberammergaui NATO-
iskola tanfolyamigazgatója volt.

Az idei tanfolyam sok tekintet-
ben unikumnak számít. Az egyik 
sajátossága, hogy mind önálló, 
mind pedig kötelékzászlóalj-szin-
tű vezénylők részt vesznek a tan-
folyamon tíz különböző alakulat 
képviseletében. A megoszlás is ér-
dekes, hiszen a hallgatók az MH 
Összhaderőnemi Parancsnokság 
alárendeltségébe tartozó száraz-
földi és légierő haderőnem, a Hon-
véd Vezérkar közvetlen, valamint 
az MH Logisztikai Központ ala-
kulataitól érkeztek. A beiskolázott 
vezénylőzászlósok által képviselt 
szakterületek tekintetében is iz-
galmas a kurzus összetétele, mivel 
harcoló, harctámogató, harcbizto-
sító alakulatok altisztjei egyaránt 
megtalálhatók a névsorban, de az 
oktatás területéről is érkeztek hall-
gatók. A már felsorolt szakmai ele-
mek sokszínűsége biztosítja a kur-
zus alapvető céljai között szereplő 

összhaderőnemi gondolkodásmód 
kialakítását, és természetesen azt a 
szakmaiságot, amely az egymás és 
más haderőnemek iránti tolerancia 
és megértés alapja. 

A képzés során a résztvevők kü-
lönböző modulok keretében ismer-
kednek meg a sikeres vezetéshez 
szükséges elengedhetetlen követel-
ményekkel, képességekkel. A tan-
folyam elején a kommunikációs is-
mereteket, ezen belül is kiemelve az 
előadás-módszertan sajátosságait, 
a vezetői beszéd- és előadásmódo-
kat, valamint az interjúkészítéshez 
szükséges ismereteket sajátították 
el. Megismerkedtek továbbá a pro-
tokoll alapvető szabályaival, vala-
mint az internetes kommunikáció 
alkalmazásának lehetőségeivel, po-
zitív és negatív hatásaival. 

A második, az általános modul, 
más néven erőgazdálkodás-isme-
retek, sokrétű információt biztosít 
például az egészségügyi ellátás 
rendszeréről, a logisztikai bizto-

ÖVat 3-tanfolyam szEntEndrén

a magyar Honvédség legmagasabb 
szintű altiszti képzésén 13 rangidős al-
tiszt vesz részt

a tanfolyam kitűnő lehetőséget biztosított a NaTo-val, a részt vevő partner- és tagországokkal kapcsolatos ismeretek bővítésére
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sítás rendjéről, valamint a jövőbe-
ni tervekről, logisztikai fejleszté-
sekről. Ugyanakkor a résztvevők 
előadásokat hallgathattak meg a 
terrorizmus, a társadalmi kapcsola-
tok, valamint a hagyományőrzés té-
maköreiben is. Az elméleti oktatás 
mellett kiemelten fontos cél a fizikai 
állóképesség fenntartása is, mely 
az egyre népszerűbb funkcionális 
edzésmódszerekkel, ezen belül is 
a „CrossFit” alapjainak elsajátítá-
sával történik. A modul során lehe-
tőség nyílt találkozni a hazánkban 
gyakorlatozó amerikai erők (25. 
páncéloshadtest, 3. dandár, 4. ez-
red) vezénylőzászlósi karával, és 
megbeszélést folytatni a két hadse-
reg rangidős altiszti rendszerének 
működési sajátosságairól. 

A következő, a harmadik mo-
dul során a katonai vezetési alap-
ismeretek megismerése, valamint 

elsajátítása lesz a cél. A modulok 
lezárásaként teszt formájában kell 
tanúbizonyságot tenni az ismeretek 
elsajátításáról. A tanfolyam kiemelt 
hangsúlyt fektet az angol nyelvi 
készség fejlesztésére is, melyre a 
nemzetközi hét keretein belül is 
szükség lesz. 

A tanfolyam lezárásaként – a 
Magyar Honvédséget érintő aktu-
ális témák feldolgozásával – vizs-
gadolgozatot kell írni, amelyet egy 
háromfős vizsgabizottság előtt 
(melynek elnöke az MH Altiszti 
Akadémia parancsnoka, Bozó Ti-
bor dandártábornok) védenek meg 
a hallgatók, valamint az elsajátított 
elméleti tudásról 2016 januárjában 
vizsga keretében is számot kell ad-
niuk a résztvevőknek. 

ÖVAT 3
Fotó: Duruczné Téglás Dóra  

főhadnagy

Bogdán  Tibor  főtörzszászlós az oberammergaui NaTo-is ko la  tan fo lyam igaz ga tó ja-
ként nagy tapasztalatot szerzett az altisztek képzése,továbbképzése terén

Sikerekben gazdag,  
boldog új esztendőt kívánunk  

a Magyar Honvédség minden 
altisztjének, a Honvéd Altiszti Folyóirat 

valamennyi olvasójának!

A Honvéd Altiszti Folyóirat 
Szerkesztőbizottsága
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A 2015. évi összhaderőnemi vezető 
altiszti tanfolyam (ÖVAT 3) prog-
ramjában november 9–13. között 
zajlott a nemzetközi hét elnevezésű 
rendezvény. Az előző évek tapaszta-
latai és sikerei alapján a szervezők, 
Kriston István főtörzszászlós, a Ma-
gyar Honvédség vezénylőzászlósa, 
illetve a tanfolyam vezetői nagy 
hangsúlyt fektettek a magas színvo-
nal fenntartására. 

Ennek eredményeként sikerült 
16, nemzetközi szinten elismert és 
szaktekintélynek számító, magas 
beosztásban szolgáló előadót meg-
hívni a rangidős altisztek számá-
ra kiemelt jelentőségű eseményre: 
az Amerikai Egyesült Államok, az 
Egyesült Királyság, Csehország, 
Szlovákia, Szerbia, Horvátország és 
Lengyelország vezető beosztásban 
szolgáló altisztjei képviselték hazá-
jukat és a NATO-t Szentendrén. A 
tanfolyam jelentőségét jól tükrözi, 
hogy a szemináriumot Bozó Tibor 
dandártábornok, az MH Altiszti 
Akadémia parancsnoka nyitotta 
meg, aki a mai magyar altisztképzés 
egyik legjelentősebb támogatója. A 
nemzetközi hét színvonalát tovább 
emeli, hogy a NATO két meghatá-
rozó parancsnokságának, a Szö-
vetséges Műveleti Parancsnokság-
nak (Allied Command Operations 
– ACO), valamint a Szövetséges 
Transzformációs Parancsnokságnak 
(Allied Command Transformation – 
ACT) a vezénylőzászlósai is megje-
lentek előadóként a rendezvényen. 
A kiemelt nemzetközi felkészítés 
célja, hogy megismertesse a hall-
gatósággal a NATO és a képviselt 
országok katonai szervezeteit, fel-
építését, parancsnoki rendszerét, 
altiszti struktúráját. 

A nemzetközi héten az ÖVAT 
3-tanfolyam állományán kívül a 
Magyar Honvédség egységszintű 
vezénylőzászlósai, az alakulatokat 
képviselő vezető altisztek mellett 
a STANAG 2.2.2.2 angol nyelvtan-
folyamon részt vevő állomány is 
lehetőséget kapott ismeretei ilyen 
irányú bővítésére. A továbbkép-
zés egyik érdekessége volt a szerb 
haderőben működő altisztfejlesz-

tő rendszer és altiszti struktúra 
bemutatása Zoran Lastro, a szerb 
hadsereg vezénylőzászlósa jóvoltá-
ból. A rendezvényen a résztvevők 
átfogó képet kaptak a visegrádi né-
gyek tagországaiban (Csehország, 
Lengyelország, Szlovákia, Ma-
gyarország) folyó altisztképzésről, 
a fejlesztés jelenlegi helyzetéről, 
a NATO-integrációs folyamat ne-
hézségeiről, kihívásairól. Újdon-
ságként jelent meg, hogy az ÖVAT 
3 résztvevői mutatták be a magyar 
oldalt, hiszen mind az angol nyelv 
gyakorlása, mind pedig a kommu-
nikációs képességek fejlesztése is 
része az oktatási tematikának. 

A hallgatóságnak bemutatták a 
két említett NATO-parancsnokság 

és a cseh vezénylőzászlós által no- 
vember 2-án megjelentetett, a „Ve-
zető altisztek feladata és tevékeny-
sége” című tanulmányt, amely az 
első ilyen jellegű nemzetközi írásos 
dokumentum a 2010-ben kiadott 
„NATO altiszti stratégia és aján-
lott irányelvek” (NATO NCO Bi-SC 
Strategy and Recommended NCO 
Guidelines) iránymutatása óta. A 
szerzők ezzel az írással szándékoz-
tak elindítani a NATO-nemzetek 
vezető altisztjei közötti szakmai 
kommunikációt, tapasztalatcserét.

Összességében megállapítható: a 
képviselt országok is hasonló rend-
fokozati, altisztképzési, valamint 
fejlesztési programot alkottak és 
működtetnek a NATO közös altisz-
ti rendszerének kialakítása és egy-
ségesítése érdekében. A tanfolyam 
kitűnő lehetőséget biztosított a 
NATO-val, a részt vevő partner- és 
tagországokkal kapcsolatos ismere-
tek bővítésére. Az előadók és hall-
gatók egyöntetű véleménye alapján 
a jövőben is elengedhetetlen a ren-
dezvény beillesztése a vezető altiszti 
tanfolyam tematikájába, hogy a Ma-
gyar Honvédség vezető altiszti kara 
folyamatosan naprakész és magas 
szintű ismeretekkel rendelkezzen a 
szövetséggel kapcsolatban, amelyek 
elengedhetetlenek egy professzio-
nális, minden hazai és nemzetközi 
feladatban helytálló, a NATO-n be-
lül is példaértékű altiszti kar kiépí-
tésének folyamatában.

ÖVAT 3 
Fotó: Duruczné Téglás Dóra  

főhadnagy

nEmzEtkÖzi Hét az mH altiszti akadémián

Bozó Tibor dandártábornok, az mH altiszti akadémia parancsnoka beszédet mond a 
rendezvény megnyitóján

a nemzetközi hetet dr. orosz Zoltán 
altábornagy, vezérkarfőnök-helyettes 
zárta be
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A Szentendrén folyó össz had erő ne-
mi vezető altiszti tanfolyam nemré-
giben megtartott nemzetközi heté-
nek több olyan meghívott előadója 
is volt, akiknek szakmaisága, pá-
lyafutása igencsak kiemelkedő. Azt 
gondolom, sokak számára érdekes 
lehet Petek Davor főtörzszászlós, aki 
a Szövetséges Műveleti Parancsnok-
ság (Allied Command Operations – 
ACO) első nem angol anyanyelvű 
vezénylőzászlósa. A főtörzszászlós, 
kiválasztása előtt, a horvát haderő 
vezénylőzászlósa volt. Az, hogy 
Petek főtörzszászlóst ilyen magas 
NATO-beosztásba helyezték, igen-
csak kiemelkedő személyiségre, 
szakmai tapasztalatra és nem utol-
sósorban angol nyelvtudásra utal. 
A kiválasztásáról, szakmai tapasz-
talatairól, a közelgő karácsonyról és 
persze a magyarországi élményei-
ről beszélgettem az altiszttel. 

– Véleménye szerint milyen szem
pontok játszottak szerepet a beosztásra 
történő kiválasztásakor?

– Először is a tapasztalatot em-
líteném. A különböző szinteken 
összegyűjtött vezetési ismeret ga-
ran tálja a katonai folyamatok és 
feladatatok megértését. Egy ilyen 
pozícióban az is fontos, hogy nem-
zetközi környezetben szerzett 
gyakorlattal is rendelkezzen a jelölt, 
vagyis közelről ismerje az észak-at-
lanti szövetség működését. A kato-
nai tanulmányok és előképzettség 
a másik fontos tényező, amit egy 
rangidős altiszt kiválasztási folya-
matában figyelembe kell venni. Ké-
pesnek kell lenni stratégiai szinten 
gondolkodni és dolgozni, megérte-
ni a parancsnok stratégiai irányvo-
nalát és kikövetkeztetni bizonyos 
feladatokat. Végül meg vagyok győ-
ződve arról, hogy nagyon fontos a 
parancsnok és a vezénylőzászlós 
közötti jó, korrekt személyes kap-
csolat. Nyíltan és őszintén, egymás-
ban bízva  kell megbeszélni a dol-
gokat, ez elengedhetetlen feltétele a 
jó csapatmunkának.

– Hogy került a jelenlegi beosztá 
sába?

– Ez a pályám tetőpontja, vala-
mi olyan, amiért azt hiszem, mi 
vezénylőzászlósok mind nyájan küz-
dünk. Számtalan beosztást töltöttem 
be mint vezénylőzászlós, zászlóalj-, 
ezredszinttől egészen a hadsereg-
szintig. Nagy öröm volt számom-
ra a Szövetséges Össz had erőnemi 
Hadműveleti Pa rancs nokságon, 
Brunssumban szol gálni, és ugyan-
így éreztem vezénylőzászlósként 
tavaly Afga nisztánban is. Ezeket 
minden bizonnyal figyelembe vet-
ték a kiválasztásomnál. 

– Említene néhány kihívást, ame
lyekkel színes és változatos katonai kar
rierje során szembesült?

– Nagyon sok ilyen esemény 
történt a múltban. Amit azonban 
mindenképpen kiemelnék, ami a 
leginkább maradandó számomra, 
az a horvát haderő és ezen belül is 
az altiszti kar átalakítása a ’90-es 
években, rögtön a polgárháború 
után. Nagyon drasztikus változá-
son mentünk keresztül, újra fel kel-
lett építenünk magunkat, meg kel-
lett határozni az altiszti kar helyét 
és szerepét, és ez komoly gondol-
kodásmódbeli váltást igényelt nem-
csak tőlünk, altisztektől, hanem a 
tisztektől is. Nagyon hosszú, szám-
talan kihívással teli folyamat volt, 
ami időről időre rengeteg csalódást 
is okozott, ahogyan ezzel a világon 
bármelyik hadsereg átalakítása és 
újjászervezése során szembekerül-
nek a végrehajtók. A feladatban 

részt vevő rengeteg kiváló tiszt és 
altiszt munkájának köszönhetően 
mára sikerült egy stabil rendszert 
kialakítanunk, ami, ne értsen félre, 
még nem tökéletes, hiszen ez a fo-
lyamat még tart, és a haderő folya-
matosan fejlődik.

 – Hogy látja, melyek a NATOhad
seregekben szolgáló altisztek leggyen
gébb és legerősebb oldalai?

– Nehéz így kategorizálni. A 
NATO 28 nemzet szövetsége, és ha 
csak egyszerűen ezt a tényt néz-
zük, időről időre szembesülünk a 
nemzetközi sokszínűségből fakadó 
bizonyos kihívásokkal. Ettől elte-
kintve az altiszti kar erősebb, mint 
valaha. Az elmúlt húsz év során el-
jutottunk odáig, hogy a tagországok 
többsége megerősítette ezt az oldalát 
is. Mi, a NATO-parancsnokságokon  
szolgálatot teljesítők rendszeresen 
találkoztunk a nemzeti haderők 
vezénylőzászlósaival, beszélgetünk, 
vitatkozunk, majd erre a szellemi 
tőkére alapozva tanácsainkkal segít-
jük parancsnokainkat hadseregeink 
fejlesztésében, jobbá tételében. Lát-
juk, tapasztaljuk, ahogyan néhány 
ország újjáépíti az altiszti karát, és 
rangidős altiszti beosztásokat hoz 
létre először történelme során. Példá-
ul Norvégia kialakította az új altiszti 
rendszert és iszonyatos gyorsaság-
gal fejlődik. Az Egyesült Királyság 
kinevezte az első hadseregszintű 
vezénylőzászlósát. Nagyon sok part-
nerország is elkezdte bevezetni az új 

tEgyünk tÖBBEt, mint amEnnyit ElVárnak 
tőlünk! 

Petek Davor főtörzszászlós (jobb oldalon) szerint a szentendrei tanfolyam az egyik 
legjobb példa arra, miként biztosított a NaTo-ban az altisztek szakmai fejlődése
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altiszti struktúrát, és megerősíti az 
altiszti kart a saját keretein belül. 

– Milyen tervei vannak a jövőre  
nézve?

– Amíg a beosztásomban va-
gyok, folytatni fogom a Szövetséges 
Európai Haderők főparancsnoka 
(SACEUR)  elképzeléseinek támo-
gatását a fiatal tisztekkel és altisz-
tekkel kapcsolatban. A fő célkitű-
zésünk, hogy tovább erősítsük az 
altiszti kart a szövetségen belül és a 
partnerországokban is. Számtalan-
szor hangsúlyoztuk, hogy rengeteg 
potenciál van ebben az állományka-
tegóriában, amit még mindig nem 
használunk ki eléggé. Folyamato-
san biztatom az altiszteket, hogy 
merjenek többet tenni. Hiszem, 
hogy a legjobb módszer, ha fej-
lesztjük a katonai szervezeteinket, 
értékes tapasztalatot és tudást szer-
zünk egy időben, ha többet teszünk, 
mint amennyit kérnek, elvárnak tő-
lünk. A kezdeményezés mindig jó 
és követendő például szolgál.

– Nyilvánvalóan kevés szabadideje 
van. Hogy találja meg az egyensúlyt a 
munka és a család között?

– Nem igazán van családi életem 
mostanában. A családom nincs ve-
lem, így a legtöbb időt a munkával 
töltöm. Sajnos mi, katonák saját bő-
rünkön tapasztaljuk, hogy milyen 
sokat vagyunk távol a szeretteink-
től. Szerencsés vagyok, hiszen a 
feleségem már 12 éve mellettem 
van, és a támogatása, valamint a 
tudat nélkül, hogy otthon minden 
rendben van, nem tudnám végez-
ni a munkám. Neki ugyanannyira 
része van a sikereimben, mint saját 
magamnak. Abban a kevés szabad-
időben, amim van, a barátommal 
találkozom Mons-ban, vagy repü-
lök haza Horvátországba a felesé-
gemhez és a fiaimhoz.

– Milyen szabadidős tevékenységek 
segítenek a pihenésben, a feltöltődés
ben? Mi a hobbija?

– Imádok sportolni. A futás a 
kedvencem, és amikor csak tehe-
tem, megyek futni, hogy kiürítsem 
a fejem. Squasht játszani a másik ki-
váló stresszoldó számomra, el kell 
hogy mondjam, egy squashlabda 
minden frusztrációt képes eltüntet-
ni. Ez egy nagyon jó módszer, ami 
amellett, hogy egészségesen tart, 
segít, hogy feltöltődjek és megsza-
baduljak a napi munka terhétől. 
Egyébként nagyon szeretek olvasni 
is, különösen utazás közben.

– Meséljen egy kicsit a családjáról. 
Hogyan töltik a karácsonyt?

Ahogyan már utaltam rá, most 
nagyon messze vagyunk egymás-
tól, így minden alkalom, amikor 
találkozunk, igazi karácsony a 
számunkra. Sajnos csak keveset 
tudunk együtt lenni, de amikor si-
kerül, akkor próbáljuk bepótolni 
az elmaradt dolgokat, vagy egysze-
rűen csak élünk, mint egy család. 
A karácsonyt otthon töltjük, élvez-
zük az estét, az ünnep hangulatát, 
és megpróbáljuk megakadályozni, 
hogy a gyerekek túl korán nyissák 
ki az ajándékaikat. Pihenni a ka-
rácsonyfa mellett a feleségemmel 
és a gyerekekkel, felkelni másnap 
reggel, látva a vágyakozással teli 
izgalmat a szemükben, ahogyan 
„megsemmisítik” a csomagolást, 
határozottan a legnagyszerűbb pil-
lanatok egyike számomra.

– Mit visz magával az itteni élmé
nyekből, a nemzetközi hétről?

– Most veszek részt először ezen 
a programon, de nem ez az első ma-
gyarországi látogatásom. Már is-
mertem Kriston főtörzszászlós urat, 
és ismeretségben vagyok számos 
magyar vezénylőzászlóssal egy ide-
je. Először is hadd mondjam el, hogy 
a Magyar Honvédség kiváló példa a 
NATO-n belül arra, hogyan kell az 
altiszti kart megerősíteni és alkal-
mazni. Az a munka, amit a magyar 
vezénylőzászlósok végeznek, biz-
tosíték arra, hogy az altiszti kar jó 
irányba halad. Az összhaderőnemi 
vezető altiszti tanfolyam nemzetkö-
zi hete egy másik kitűnő példa arra, 
hogy az altisztek oktatását a ma-
gyarok mennyire komolyan veszik. 
Az a lehetőség, hogy személyesen 

is találkozhattam itt altisztekkel, 
kiváltság számomra. Ez az ese-
mény nemcsak értékes információ-
kat ad a tanfolyam résztvevőinek, 
de nekünk, meghívott előadóknak 
is hasznos, hiszen más szemszög-
ből is láthatjuk a számunkra érde-
kes és lényeges témákat. Az a tény, 
hogy a NATO és más országok ma-
gas beosztású vezénylőzászlósai 
rendszeresen részt vesznek a nem-
zetközi héten, ékesen bizonyítja, 
hogy milyen nagyra is értékeljük 
ezt az eseményt. Itt is szeretnék 
köszönetet mondani Kriston 
főtörzszászlós úrnak és más ma-
gyar vezetőknek a meghívásért, és 
azért, hogy itt lehettem. Ez a tanfo-
lyam az egyik legjobb példa arra, 
miként biztosított a NATO-ban az 
altisztek szakmai fejlődése.

– Főtörzszászlós úr, mit üzen az ol
vasóknak?

– Az altisztek és a legénység min-
den hadsereg vérvonala. Körülbelül 
70–85% az arányuk minden katonai 
szervezetben. Nélkülük nincs töké-
letesen működőképes és hadra fog-
ható haderő. Ha néhanapján úgy is 
érezzük, hogy feladatunk csupán 
apró és lényegtelen, tévedünk. Bár-
mi, amit teszünk, a legalsó szintek-
től a csúcsig, így vagy úgy, de hatás-
sal van a hadseregünkre. A legtöbb, 
amit a katonákért, a haderőért tehe-
tünk, amelynek tagjai vagyunk, az, 
ha mindennap legjobb tudásunk 
és képességeink szerint végezzük 
a feladatainkat, példamutatóan, 
keresve a lehetőségeket. Mindez 
azonban nemcsak rólunk szól, ha-
nem mindenkiről, azokról a nőkről 
és férfiakról, akikért  a hadseregen 
belül, valamint azon kívül, a társa-
dalomban felelősek vagyunk.

Tigyi István Zsolt főtörzszászlós

a Szövetséges műveleti Parancsnokság 
vezénylőzászlósa számára fontos a 
nyíltság és megközelíthetőség

az aCo rangidős altisztje minden 
helyzetben támogatja a parancsnokát
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Ordítás! Több mint kétszázan áll-
nak rendezett sorokban. Mindenkin 
zöld póló és rövidnadrág. Ők most a 
kiválasztottak, a tanfolyam hallga-
tói. Mindenki izzad, nyár van, nagy 
a meleg és szinte száz százalék a 
páratartalom, de nem csak ezért iz-
zad a csapat. Fekete ruhás kiképzők 
jönnek! Még hangosabb az ordítás, 
és kezdődik…

De számomra ez a történet nem 
így indult. 2015 tavaszán lehetősé-
get kaptam, hogy hallgatója legyek 
az Amerikai Egyesült Államok 
„Staff Noncommissioned Officer 
Academy Advanced” haladó szintű 
törzsaltiszti tanfolyamának Camp 
Lejeune-ben, Észak-Karolina állam-
ban. Itt tengerészgyalogos katonai 
vezető altiszteket képeznek, min-
den parancsnoki szintre. Az Egye-
sült Államok haditengerészeténél a 
tanfolyam elvégzése feltétele az elő-
léptetésnek, beosztásba kerülésnek. 
Az angol nyelvi felmérés, valamint 
a fizikai és egészségügyi követel-
mények szerinti megmérettetés 
után készen álltam a kiutazásra. 

Eljött a nyár, és június 18-án, 
több mint tízórás repülőút után ott 
álltam Jacksonville repterének érke-

zési oldalán. Ketten voltunk külföl-
diek egy ugandai törzsőrmesterrel. 
Ő egy másik tanfolyamra érkezett. 
Pár perc múlva egy mosolygós, 
nagyon segítőkész, mint később 
kiderült, kiképző törzsőrmester 
(Gunnery Sergeant) lépett oda hoz-
zánk, és rövid bemutatkozás után 
elvitt a szállásunkra. Ekkorra este 
lett, és véget ért a nap.

Másnap az okmányok elrendezé-
se után újabb nyelvi felmérés követ-
kezett. Itt a szókincsen és a beszéd 
utáni megértésen volt a hangsúly. 
Hurrá, ez is megvan!

Mivel szerencsés vagyok, még 
ezen a napon találkozhattam a ki-
képző központ vezénylőzászlósával 
(tanfolyam-igazgatójával), aki érté-
kelte a felmérés eredményét, és el-
mondta, mi is következik ezután. A 
beszélgetés végén még átadhattam 
a magammal vitt kisebb figyelmes-
ségekkel együtt parancsnokom, a 
Magyar Honvédség Civil-katonai 
Együttműködési és Lélektani Mű-
veleti Központ parancsnokának, 
valamint a Magyar Honvédség 
vezénylőzászlósának jókívánságait.

Eddig nagyon baráti volt a légkör, 
de a következő nap már nagyon más 
volt, és elkezdődött az… Ordítás! A 
kiképzők kemény határozottsággal 
ismertették a tanmenetet. A fizikai 
és mentális felkészítés mindenek-
felett! Aki férfi, az 18 százalék fölé 
nem mehet…! Azt, hogy ez mit is 
jelent, csak egy tengerészgyalogos 
tudja igazán. A „Body Composition 
Test” testfelépítés-tesztnek csak 
egy része a testzsírszázalék mérése, 

sEmPEr fidElis – HűséggEl mindÖrÖkké!, 
aVagy Egy tEngErészgyalogos-tanfolyam 
tÖrténEtE

Bojtos Tibor törzszászlós 2015 tava-
szán kapott lehetőséget arra, hogy 
részt vegyen az amerikai tengerész-
gyalogos vezető altisztek tanfolyamán

Emlékfotó a tanfolyamtársakkal
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és ezt mindenkinek pontosan meg 
kellett tanulni mérni és kiszámol-
ni. Ha meghaladja a kívánt mérté-
ket, segítséggel három-hat hóna-
pot kap, hogy teljesítse, de addig 
nem előléptethető, hiába tett eleget 
minden más követelménynek. A 
követelmények magasak. Aki nem 
tud megfelelni, az befejezi a ten-
gerészgyalogos-karrierjét. Azon-
ban a kötelék senkit sem enged el 
csak úgy, üres kézzel. Átképzési 
lehetőségek mellett, tíz év tényleges 
szolgálat után, csökkentett nyugdíj 
is jár; húsz év után pedig teljes. Ez 
komoly egzisztenciális biztonságot 
ad a tengerészgyalogosnak. 

Az amerikai nép nagyon büsz-
ke a katonáira, és ők mindent meg 
is tesznek, hogy minden mozdula-
tukból a profizmus sugározzon. Jel-
szó: „Aki lemarad, kimarad!” Akit 
lefutsz, az gratulál, hogy ma jobb 
voltál, és még keményebben dolgo-
zik. Tehát teszed a dolgod akár erőn 
felül is, mert motivál a napi siker-
élmény.

A tanmenet nagyon hasonlít a  
mi össz had erő ne mi vezető altiszti 
tanfolyamunkon alkalmazotthoz. 
Habár itt a táplálkozástudomány 
és edzésmódszertan az első, de 
azért hadijogi ismeret is belefért az 
első hét tananyagába. A kommu-
nikációs készségek elsajátítása a 
„stratégiai tizedes” elmélet alapján 
itt is kiemelkedően fontos, hiszen 
mindenki, aki egyenruhát hord, 
képviseli a szervezetet. A katonai 
rendőri eljárások ismerete, a jelenté-

sek rendje és rendszere, formai, ala-
ki követelményei is részei voltak a 
tananyagnak, rengeteg gyakorlattal 
és prezentációs előadással együtt. 

Alapvetően katonai vezetőkép-
zés folyt, de emellett a tengerész-
gyalogság által támogatott pénz-
ügyi megtakarítási rendszerről, 
családsegítő programokról is hall-
gattunk előadásokat. 

Már a tanfolyam vége közele-
dett, és túlestünk számos vizs-
gán, teszten és fizikai erőpróbán, 
amikor egy felszerelésismertető és 
-bemutató következett. Itt minden 
bemutatott termék megvásárolha-
tó, még a fegyver is, amely aztán 
a hadműveleti területen viselhe-
tő az egyenruhához. Hiszen nem 
mindenki egyforma, és a jó vezető 
a felszerelések összeállításának is 
mestere kell hogy legyen. Mindent 
a sikerért! A tengerészgyalogosokat 
győzni viszik a harctérre, hiszen 
a kiképzésen is győzni tanulnak. 
Legyőzni minden ellenséget, és 
önmagukat is, ha kell.

Az ordítás véget ért. A tanfolyam 
néhány hete gyorsan elszaladt. Pár 
kilót leadva és rengeteg tudást meg-
szerezve ültem vissza a repülőre, 
hogy itthon új feladatokban bizo-
nyítsam, érdemes voltam erre a tan-
folyamra, és hogy mielőbb benevez-
zek egy maratonfutásra, mert arra 
is felkészítettek, biztos, ami biztos.

Bojtos Tibor törzszászlós,
MH CKELMKvezénylőzászlós

A fotók 
a  szerző archívumából valók

Jelszó:  „aki lemarad, kimarad!”.  Ezzel minden tengerészgyalogos tisztában van

a zrínyi kiadó 
újdonságaiból ajánljuk

somkutas róbert: 
Álcaruhában – a magyar 
csapatfelderítés története

kékkői lászló: 
Tűzözön. Ahogy én láttam  
(a tordai csata története)

szombati zoltán (szerk.): 
Gáz! Riadó! (a vegyivédelmi 
szolgálat története)

Bedécs gyula: 
A Doberdótól a Dolomitokig. 
Útikönyv az első világháború 
magyar emlékeit keresőknek ii.

Katonai terminológiai értelmező 
szótár
Bonhardt–Pánczél–Végh–
szekeres– Hattyár– sári: 

A magyar páncélosalakulatok 
története. Harckocsik, páncélosok 
a magyar haderőben

Boda József: 
Ejtőernyősök. Leventék, 
sorkötelesek és sportolók.  
A polgári ejtőernyőzés története 
Magyarországon

szerzői munkaközösség: 
Tóth Ágoston honvéd ezredes,  
a katona és a térképész,  
1812–1889

nemestóthy szabó Béla: 
Naplóm 1914–1918. A császári  
és királyi 12. huszárezredben

szerzői munkaközösség: 
Hadikrónika. Kézzelfogható 
hadtörténelem (dobozkönyv  
a második világháborúról)
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AHMZrínyi Nonprofit Kft. és
a HMHadtörténeti Intézet ésMúzeum
2014-ben az első világháború kitörésé-
nek 100. évfordulójára jelentettemeg a
NAGYHÁBORÚ című rendhagyó dokumen-
tumgyűjteményét, amely az oktatást-ne-
velést legjobban segítőműnek járó
elismerést kapta 2015-ben a XXII. Buda-
pesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.
Ezúttal a 70 évvel ezelőtt befejeződött

második világháborúmagyarvonatko-
zású eseményeinek bemutatását tűzte ki
célul a neves szerzőgárda. A gyűjtemény
többmint 300 fényképpel, felszerelési
tárgyak és kitüntetések fotóival, vala-
mint korabeli dokumentumok reprint
nyomatával idézi fel a hét évtizeddel ez-
előtt a fronton és a hátországban történ-
teket.
A rendhagyó kötet „zsebeiben” ismét

katonai behívók, frontról írt leve-
lek, napiparancsok, térképek,

korabeli igazolványok
segítik az események
jobbmegértését.
A kötetben lévő do-

kumentumokon kívül a
korszak egyenruháit
bemutató nagyméretű
tabló és a legendásma-

gyar vadászrepülő-száza-
dok hímzett karjelvényei

teszik teljessé a gyűjteményt.
AHADIKRÓNIKADVD- és CD-mellékletei

a hadtörténészekkel készült stúdióbe-
szélgetésekkel és amagyar királyi Hon-
védség korszerűen hangszerelt indulói-
val is a hazánk sorsát évtizedekremeg-
határozó világégésre emlékeznek.

Ára: 13 900 Ft
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– Ám ez még messze nem minden, 
a feladatunk továbbá a csapattago-
zatnál magasabb szintű speciális 
technikai eszközjavítási és kiszol-
gálási műveletek, helyszíni techni-
kai kiszolgálások, hibaelhárítások, 
javítások végrehajtása is. Ezenfe-
lül az ezred állománya különféle 
társadalmi eseményeken, ünnep-
ségeken, díszelgéseken és katonai 
rendezvények biztosításán is részt 
vesz, ugyanakkor mindig számítani 
lehet a katonáinkra válsághelyze-
tek, természeti és ipari katasztrófák 
okozta nehézségek leküzdésében is.

– Köszönöm a tömör bemutatást. Ám 
most beszéljünk inkább rólad. Hogyan 
született meg a döntés, amely a katonai 
pálya felé terelt? 

– Minden fiúgyermek szeret ka-
tonásdit játszani, én is szaladgáltam 
puskának nyilvánított fadarabbal a 
kezemben. Ám természetesen van, 
aki ezt később komolyabban veszi, 
és végül hivatásául választja a haza 
védelmét. Nálam ez igen korán, már 
az általános iskolás évek alatt kiala-

kult, így az utam az iskolapadból 
egyenesen a katonai pályára veze-
tett. Egy pályaválasztási útmutató-
ban fedeztem fel a lehetőséget, hogy 
katonai középiskolában tanulhatok. 
Rögtön eldöntöttem, hogy felvéte-
lizem a szabadszállási Páncélos- és 
Gépjárműtechnikai Honvéd Szak-
középiskolába, gépjárműtechnikus 
szakra. 1989-ben felvettek, és azóta 
is elkötelezetten szolgálom a hazá-
mat. 

– Melyek az első emlékeid a katona
életről?

– Az elsők mindenképp a már 
említett honvéd szakközépiskolá-
ban töltött kezdeti napok voltak. 
Az osztálytársaimmal hamar kiala-
kult a közös hang, akkor még nem 
is voltunk tudatában annak, hogy 
ezekben az években életre szóló 
barátságok köttettek. Először szo-
katlan volt a sok kötöttség, a délutá-
nonkénti szilencium, illetve a napi 
csupán másfél óra szabadidő. Emel-
lett nagy feladat volt számunkra, 
hogy 14 évesen meg kellett tanulni 
önállóan megállni a helyünket az 
életben. 

– Az iskola után merre vetett a sors, 
mi volt az első beosztásod?

– Az első beosztásomat Ercsiben, 
az MH 123. Eötvös József Híradó és 
Vonalépítő Ezred állományában tel-
jesítettem mint gépjárműjavítóraj-
parancsnok, majd ugyanitt a műsza-
ki ellenőrző állomás parancsnoka 
lettem, később anyagbeszerzőként 
szolgáltam, mígnem 1997-ben be-
zárta kapuit az alakulat és Székes-
fehérvárra diszlokált.

– Melyek az általad fontosnak tartott 
mérföldkövek eddigi katonai pályafutá
sod során? 

– Az első, számomra fontos állo-
más az 1993-as őrmesteravatásom 

volt, majd 1999-ben a legelső kül-
szolgálatom Albániában, amely-
re máig jó szívvel emlékezem. A 
pályámat illetően fontos határvo-
nalnak tartom, hogy 2000-ben a 
székesfehérvári logisztikai század 
vezénylőzászlósává neveztek ki. 
Ugyancsak meghatározó a 2007-
es esztendő, amikor elnyertem a 
híradózászlóalj vezénylőzászlósi 
be osztását, valamint a 2015-ös év, 
ami kor januárban kineveztek az 
MH 43. Nagysándor József Hír-

kiEmEltEn fontos a tisztánlátás kéPEsségE

az mH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred felada-
tai közé tartozik az mH Összhaderőnemi Parancsnokság magasabb ké-
szenlétbe helyezhetőségének biztosítása, illetve híradó-, informatikai 
és információvédelmi támogatása, valamint a nemzetközi szerződé-
sekből eredő katonai kötelezettségek teljesítése, a honvédek szakki-
képzése, a technikai eszközök hadrafoghatóságának biztosítása. En-
nek a szervezetnek a vezénylőzászlósa Csizmadia lajos főtörzszászlós. 

Csizmadia lajos főtörzszászlós

Ekkor még focistának készült

Igen korán, már az általános iskolás 
évek alatt kialakult a katonai hivatás 
iránti vonzalma
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adó és Vezetéstámogató Ezred 
vezénylőzászlósi beosztásába. 
Ezen felül meghatározó pontja volt 
a vezénylőzászlósi pályámnak a 
tavaly elvégzett összhaderőnemi 
vezető altiszti tanfolyam, ahol az 
újabb barátságokon túl egy olyan 
átfogó ismeretanyag került a birto-
komba, amely hasznos munícióként 
szolgál azóta is  a mindennapi fel-
adatok végrehajtásakor.

– Mikor érezted, hogy beosztott kato
nából vezetővé váltál?

– Már őrmesterként is vezető 
voltam, ugyanakkor még ma is be-
osztott vagyok. A felelősség, az alá-
rendeltjeimről való gondoskodás 
végigkíséri a pályámat csakúgy, 
mint az elöljáróim és feljebbvalóim 
parancsának való engedelmeske-
dés. A vezénylőzászlósok legfon-
tosabb feladata az adott katonai 
szervezet parancsnoka vezetői te-
vékenységének támogatása, ahogy 
azt a Magyar Honvédség szolgálati 
szabályzatában olvashatjuk. 

– Melyek az első emlékeid a 
vezénylőzászlósi rendszerről?

– Első emlékem, amikor találkoz-
tam Zsótér János törzszászlóssal, 
aki meghatározó személye, moz-
gatórugója volt a vezénylőzászlósi 
rendszernek. Azt gondoltam, hogy 
jó kezekben van az altiszti támoga-
tó csatorna. Igazi katonát és vezetőt 
ismerhettem meg a személyében, 
akit a mai napig példaképemnek te-
kintek. Másrészt a vezénylőzászlósi 
beosztásom az első pillanattól ren-
geteg tanulással és munkával járt, 
hiszen el kellett sajátítani a rend-
szer működésének legapróbb rész-
leteit is. 

– Hogy érzed, melyek azok a terüle
tek, ahol véleményed szerint még fejlőd
nöd kell?

– A vezénylőzászlós is, mint bár-
mely más vezető beosztásban tevé-
kenykedő ember, mindig tanul és 
igyekszik fejleszteni a képességeit 
mind elméleti, mind pedig gyakor-
lati ismeretekkel. A munkámhoz 
elengedhetetlen, hogy ismerjem az 
időgazdálkodás, illetve konfliktus-
kezelés hatékony módjait, továbbá 
a modern pszichológiára épülő tár-
gyalástechnikai módszereket. Fon-
tosnak tartom, hogy vezetőként ké-
pes legyek megfelelő nyitottsággal, 
rugalmassággal és dinamizmussal 

építeni az ezrednél szolgáló legény-
ségi, altiszti állomány és a Magyar 
Honvédség nimbuszát.

– Melyek azok az adottságok, ame
lyek valakit jó vezénylőzászlóssá tehet
nek? Ezek közül melyik tanulható? 

– Az általános és szakmai ta-
nulmányokon, a tájékozottságon, 
a világban, a honvédségben, az 
alakulatnál zajló folyamatok isme-
retén túl kiemelném a tisztánlátás 
képességét, amely szükséges az 
igazi problémák felismeréséhez és 
a megoldások kereséséhez. Ezen-
felül fontos még az erős önkritika, 
a saját felelősség tudata, a katonai 
udvariasság és tisztelet mindenki-
vel szemben. Azt gondolom, hogy 
minden tanulható, bármilyen rutin 
és képesség fejleszthető, ami nem 
testi adottságból ered. 

– Mit tartasz vezénylőzászlósi pá
lyád eddigi legnagyobb sikerének?

– A legnagyobb siker a számom-
ra, amikor látom, hogy a legénységi 
és altiszti állomány a szabályzatok 
betartásával helytáll a mindenna-
pi életben. És bár nem az én érde-
mem, de ugyancsak jelentős siker-
nek gondolom vezénylőzászlósi 
szempontból, hogy alakulatunknál 
a parancsnok–vezénylőzászlós kap-
csolat minden szinten kiválónak 
minősíthető. Az ezred parancsno-
ka, Benda László ezredes úr és he-
lyettesei minden téren támogatják, 
elősegítik a vezénylők munkáját. 
Az altiszti támogató csatorna javas-
latait kérik és figyelembe veszik a 
döntéseik során.

– És most kérlek, ossz meg pár gon
dolatot a civil Csizmadia Lajosról.

– A feleségemmel, Gyöngyivel 
2014-ben keltünk egybe. Nagyon 
szerencsés vagyok, hogy olyan társ-
ra találtam, aki mindenben mellet-
tem áll, támogatja a munkámat és 
elfogadja a katonai hivatással járó 
kötelezettségeimet. Szabadidőmben 
futni járok, illetve kerékpározom 
a Velencei-tó körül. Rendszeresen 
olvasok testneveléssel kapcsolatos 
cikkeket, hogy frissítsem az ismere-
teimet, és újabb gyakorlatokkal ér-
dekessé tudjam tenni a legénységi, 
altiszti állomány részére heti rend-
szerességgel tartott ezredsportot.

– A jövőre tekintve milyen elképzelé
seid vannak?

– Szeretném elérni, hogy ezre-
dünk legénységi és altiszti állomá-
nyára katonai, szakmai szempont-
ból mindig jó példaként utaljanak.

Berek Zsolt 
törzszászlós

a magyar Honvédség első számú kato-
nájával, dr. Benkő Tibor vezérezredes-
sel

Ballagás a katonai középiskolában
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A karácsony a szeretet ünnepe, s 
ahol szeretet van, ott minden nap 
karácsony. Jézus születése ünnepé-
nek közeledtével számtalan prog-
ram segít, hogy ráhangolódjunk az 
ünnepre. Adventi hangversenyek, 
karácsonyi kirakodóvásárok, a for-
ralt bor és a sülő gesztenye illata. 
Sejtelmesen villódzó fények, a távol-
ból foszlányokban hallatszó Stille 
Nacht. Meghittség és szeretet. Ma, 
a rohanó világunkban, amikor sok-
szor egymásra jut a legkevesebb idő 
és odafigyelés, hajlamosak vagyunk 
az ünnep alapértékeit elfeledni. A 
karácsonyfa alatt tablet, méregdrága 
mobiltelefon, sok-sok hasznos holmi 
– legalábbis azt hisszük. És igazunk 
van, valóban azok. Ám ne feledjük, 
mindezek csak akkor érnek valamit, 
ha a szeretet ünnepe valóban a sze-
retetről szól, és a hatalmas csillogás 
nem arra hivatott, hogy elfedje azt 
az űrt, amellyel nincs sem időnk, 
sem erőnk foglalkozni.

Hol vannak a szerény, gesztusér-
tékű ajándékok, hol van a szeretet 
és a kedvesség napjainkban? Per-

sze, akadnak akik ismerik a választ, 
a nagycsaládosok nagy többségben 
közéjük tartoznak; ők azok, akik-
nek az iPhone elérhetetlen, akik-
nek az évente cserélendő, már nem 
„menő” mobiltelefonok, egyedi 
rendszámú sportautók helyett más, 
ezeknél sokkal maradandóbb érté-
kek a fontosak ezen a meghitt ünne-
pen. A boldogság, a szeretet, a csil-
logó szemek és az öröm, az együtt 
töltött idő. Azt hiszem, ezen csalá-
dok gyermekei sokkal többet visz-
nek majd magukkal életük során, 
mint ami anyagiakkal megváltható. 

Miért más a karácsony, ha három 
vagy még több testvér ünnepel szü-
leikkel? Kacziba Piroska őrmester, aki 
párjával, Sütő Tamás szakaszvezetővel 
öt gyermeket nevel, talán tudja a 
választ. 

Piroska 2009-ben, négygyerme-
kes édesanyaként kezdte meg az 
alapkiképzését Tatán, ami a kato-
nai pályán megtett első lépésein túl 
már csak azért is emlékezetes, mert 
itt ismerkedett össze Tamással, aki 
akkor ott teljesített szolgálatot. Mi-
vel a távkapcsolat egyikük számára 
sem volt elfogadható, Tamás kérte 
az áthelyezését a Magyar Honvéd-
ség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki 
Ezredhez. A bürokrácia malmai 
azonban lassan őröltek, de kitartá-
suk meghozta gyümölcsét, és Ta-
mást 2012-ben áthelyezték Szentes-
re. Egy századhoz kerültek, s élték 
a boldog mindennapokat. 

A négy fiúgyermek most 22, 20, 
18 és 11 éves. 2015. június 16-án 
megszületett a közös kisgyerme-
kük, a rég várt Réka baba, aki új él-
ményeket hozott a csupa fiú alkotta 
testvérközösségbe. A kicsi érkezé-
sével héttagúvá gyarapodott család 
boldogsága igazán határtalan. 

És hogyan telik majd az ünnep? 
Mivel már nagyok a fiúk, így a kará-
csony inkább a családról, az együtt-
létről szól. A fiúk díszítik a fát, Ta-
más imád főzni, így természetesen 
az ünnepi menü elkészítése is az ő 
feladata. Piroskának a kukta szere-
pe jut, s örömmel segít. Ilyenkor a 
szenteste mindig a szűkebb családé, 

aHol szErEtEt Van, ott mindEn naP 
karáCsony

Piroska 2009-ben, a tatai alapkiképzé-
sen ismerkedett meg Tamással

a családba ez év nyarán érkezett az ötödik gyermek, a kis réka

a Nagytétényi Kastélymúzeum kará-
csonyfa-kiállításának egy darabja
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körbeülik a kerek asztalt, közös va-
csora, apróbb ajándékok, a kicsik-
nek persze nagyobb jut. A fa illata, a 
karácsonyi csomagolópapír zizegé-
se, az apróságok önfeledt mosolya 
adja meg az ünnep varázsát.

Az első és a második nap már 
a szülőké és a testvéreké. Piroska 
családja a közelben lakik, Tamásé 
sajnos az ország másik végében, ám 
ha fizikailag nem is, lélekben min-
denképpen együtt vannak ilyenkor. 

A család könnyedén veszi a szü-
lők hivatásával járó nehézségeket. 
Ha kérdezik a gyerekeket, mivel 
foglalkoznak a szülők, büszkén 

mondják: mindketten katonák. Bár 
a fiúk érdeklődnek az ezred techni-
kai eszközei iránt, egyelőre egyikük 
sem vágyik rá, hogy egyenruhát 
húzzon. Réka, érthetően, még nem 
formált véleményt a kérdésben. 
Mindenkinek megvan a saját elkép-
zelése az életével, terveivel kapcso-
latban.

Katonának lenni igazán meg-
tisztelő hivatás, mely a nehézségek 
mellett számos élményt is kínál. Jól 
érzik magukat a seregben az örökö-
sen változó kihívások között. Piros-
ka egyelőre kiélvezi a kis Réka által 
nyújtott mindennapos kis csodákat. 
Tamás csak amikor hazaér, este 
tudja egy kicsit pótolni az elmara-
dását a babázás terén; most ő az, aki 
kettőjük nevében is helytáll.

A karácsony a szeretet ünne-
pe, s ahol szeretet van, ott minden 
nap karácsony. Bizony, jó ilyen, 
a Kacziba–Sütő páréhoz hasonló 
történeteket hallgatni, olvasni. Az 
ő történetük ékes példája annak, 
hogy a szeretet milyen apró dolgo-
kon múlik. Ismerjük hát fel ezeket 
az apróságokat a mindennapjaink-
ban, higgyünk abban, ha nagyon 
akarjuk, minden napunk lehet ka-
rácsony. Így, december tájékán az 
ünnepi készülődés közben jusson 
eszünkbe, hogy az új év is lassan az 
ajtónkon kopogtat. Szilveszter éjje-
lén, amikor felhangzik majd nem-
zeti imánk, a Himnusz, és koccintás 
után a szánkhoz emeljük a pezsgős-
poharat, érdemes megállni egy pil-
lanatra és számot vetni. Elszámolni 
a múltról és elgondolkodni a jövőn. 

Tigyi István Zsolt 
fő1törzszászlós

a szülők a már nagyon várt új családtaggal

Tamás estenként igyekszik pótolni el-
maradását a babázás terén

A Zrínyi Kiadó 
újdonságaiból  
ajánljuk

Bedécs Gyula 
A Doberdótól  
a Dolomitokig 

Útikönyv az első világháború ma
gyar emlékeit keresőknek II.
A szerző legfontosabb célja em-
léket állítani azoknak a kato-
náknak, akik vagy száz eszten-
deje ott harcoltak, akik közül 
nagyon is sokan ott haltak hősi 
halált, és ma is ott nyugszanak 
jelölt vagy jelöletlen sírokban; 
emlékeztetni azokra a katonák-
ra, „akik az emberi teljesítőké-
pesség határán omlottak össze, 
akik eggyé váltak a paranccsal, 
a parancsnokkal, a bajtárssal, 
a kapott feladattal, akiknek 
helytállása máig ható példa.” 
Bedécs Gyula kitűnő útikala-
uzunk is, műve nagyon sok 
tényszerű információt ad. Mi-
közben leírja a tájat, feleleveníti 
az egyes hadszínterek esemé-
nyeit, történéseit, versek és más 
irodalmi alkotások, visszaem-
lékezések részleteivel segíti az 
olvasót, hogy átélhesse az egy-
kori eseményeket. 

Webáruházunk: 
shop.hmzrinyi.hu
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Az elmúlás mindig is része az éle-
tünknek. Az elménk tudja, tisztá-
ban van vele, ám a lelkünk tagad, 
s lehajtott fejét rázva tiltakozik a 
megmásíthatatlan ellen, hogy va-
laki, aki, igazán közel állt hozzánk, 
már nincs többé. A magyar repülő-
társadalom most egy olyan kollé-
gától, baráttól búcsúzik, aki aktív 
pályafutása alatt és nyugállomá-
nyúként is sokat tett ezért a közös-
ségért, aki beírta magát a Magyar 
Légierő és az altiszti kar történel-
mének lapjaira.  

Szívünkben mély megrendülés-
sel, fájdalomtól összeszorult torok-
kal, szomorúan meghajtott fővel 
búcsúzunk katonatársunk, Dobai 
István nyugállományú törzszász-
lóstól, hogy a család iránti tiszte-
letünk és együttérző részvétünk 
jeléül lerójuk kegyeletünket és vég-
ső búcsút vegyünk a katonától, a 
szeretett férjtől, édesapától, baráttól. 
Az embertől, aki nincs többé!

Nagyon nehéz vigasztaló sza-
vakat találni mindazok számára, 
akik ismerték és szerették őt. De 
mindannyiunknak hinni kell ab-
ban, hogy egész élete, munkássá-
ga, katonai és emberi magatartása, 
múltbéli tettei „ércnél maradandób-
ban” őrzik emlékét azok szívében, 
akik hálával és tisztelettel gondol-
nak rá.

A végső búcsú pillanata egyfajta 
számvetés is, amely felidézi életé-
nek emlékeit, a szerettei körében és 
a munkában eltöltött éveket, ame-
lyek soha többé nem ismétlődhet-
nek már meg. Most, a végső és fáj-
dalmas búcsú perceiben tisztelettel 

hajtunk fejet egy tevékeny és tartal-
mas életpálya előtt.

Dobai István 1955. február 25-én, 
Kisvaszaron született. 1972 júni-
usában végezte el a szakmunkás-
képző iskolát és szerzett géplaka-
tos végzettséget. Még ugyanebben 
az évben megkezdte tanulmányait 
a Kilián György Repülő Műszaki 
Főiskola hivatásos tiszthelyettes-
iskolájában, ahol 1974-ben végzett 
mint repülőgép-mechanikus. Ekkor 
került hivatásos állományba és kap-
ta meg első, őrmesteri rendfokoza-
tát. Avatását követően mintegy 15 
éven keresztül Taszáron, a 31. honi 
vadászrepülő-ezred állományában 
teljesített szolgálatot repülő-műsza-
kiként. 

1989-ben egy időre eltávolodott 
a repülőgépek zajától, és a felszál-
lópálya fényei is a múlt homályába 
vesztek. 1996-ig Békéscsabán, majd 
Szolnokon látott el előbb állomás-
parancsnoki, majd a megyei hadki-
egészítő parancsnokságon tiszthe-
lyettesi beosztást. Ahogyan repülős 
berkekben mondani szokás, akit 
a kerozin füstje megcsapott, az 
sohasem szakad el igazán ettől a 
szép, sokszor lemondásokkal teli, 
ám élményekben és kihívásokban 
gazdag pályától. 1996 októberétől 
vezényléssel, majd december 1-jétől 

beosztásba helyezve látta el a Ma-
gyar Honvédség 59. Szentgyörgyi 
Dezső Harcászati Repülőezred mér-
nök-műszaki szolgálatának mecha-
nikusi beosztását. Katonai, szakmai 
és közösségi munkája eredmé-
nyeként elöljárói a tiszthelyettesi 
beosztások legmagasabbikára ter-
vezték, melynek eredményeként 
2000-ben elvégezte a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem vezény-
lő-tiszthelyettesi tanfolyamát. Egy 
év múlva kinevezték az alakulat 
mérnök-műszaki szolgálatának 
vezénylőzászlósi beosztásába, me-
lyet egészen nyugállományba he-
lyezéséig, 2005. december 28-áig 
ellátott. Időközben két alkalommal, 
2002-ben és 2004-ben eredeti beosz-
tásával párhuzamosan a Magyar 
Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső 
Repülőbázis vezénylőzászlósi be-
osztását is ellátta.

Vezénylőzászlósi tevékenysége 
nagyon mély nyomot hagyott nem-
csak az alakulat, hanem az egész 
Magyar Honvédség történetében. 
Ezzel a feladattal elérte pályája csú-
csát, úgy, hogy mindenki megelé-
gedésére végezte ezt a nem könnyű, 
ugyanakkor teljes embert igénylő 
beosztást. Ebben az időszakban is-
merte meg a nevét a Magyar Hon-
védség, a szélesebb vezetői és irá-
nyítói réteg. Véleményét mindig 
nyíltan, megalapozottan, érvekkel 
alátámasztva mondta el. Katonai 
pályafutása során munkáját min-
denkor példás szorgalommal, lelki-

in mEmoriam doBai istVán tÖrzszászlós
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Végső BÚCsÚ
Eltávozott bajtársunk, Dobai Ist-
ván törzszászlós szerkesztőbi-
zottsági tagként elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a Honvéd 
Altiszti Folyóirat rendszerváltás 
utáni újraindításában, színvona-
las működtetésében. Hagyatékát 
hasznosítjuk, továbbfejlesztjük, 
emlékét megőrizzük.

A Honvéd Altiszti Folyóirat  
Szerkesztőbizottsága

ismeretesen, nagy szakmai hozzá-
értéssel végezte.

Lelkiismeretes szolgálata elis-
meréseként elöljárói, parancsnokai 
11 alkalommal dicséretben, 20 al-
kalommal jutalomban, valamint 6 
alkalommal kitüntetésben része-
sítették. Megkapta többek között a 
Tiszthelyettesi Szolgálati Jel I. foko-
zatát 30 év szolgálati idő után, va-
lamint a Haza Szolgálatáért Érdem-
érem ezüst fokozatát.

Nyugállományba vonulása után 
is az aktív, tevékeny élet volt jellem-
ző rá. Kapcsolata volt kollégáival 
nem szakadt meg. Motoros baráta-
ival kilométerek százait, sőt ezreit 
járta be. Mindig vidáman, nevetve, 
anekdotákat mesélve teltek azok a 
katonamotoros-találkozók, összejö-
vetelek, ahol megjelent. Márpedig 
megjelent, hiszen ezeknek az ese-
ményeknek egyik szervezője volt. 

Békés nyugdíjas éveit azonban 
megzavarta egy mindennél és min-
denkinél erősebb természeti törvény, 
az elmúlás. A betegség első támadá-
sát az akaraterő, az élni akarás még 
legyőzte. De másodszorra, sajnos az 
ember vesztett. Az elmúlás vissza-
vonhatatlanul erősebbnek bizonyult. 
Dobai István törzszászlós úr élete 
végállomásához érkezett. Halottunk 
végső álma felett hajtsunk fejet. Ő el-
ment közülünk, és gyászoljuk távo-
zását. Márai Sándor szavaival: „meg-
élte a legtöbbet és legnagyszerűbbet: 
az emberi sorsot.” Őrizzük meg 
mindannyian szívünkben emlékét, 
és ne feledjük el szép, példás életét. 
Nyugodj békében.

MH 59.  
Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis

Fotó: Archív 

ürÖgdi fErEnC:

ima a BÖlCsőnél
Urunk Jézus Krisztus, áldott legyen neved, 
Hogy elhoztad hozzánk, örök szereteted.

Nem nézted a bűnünk, nem törődtél vele,
Hogy a mi világunk, gyűlölettel tele.

Vagy talán épp ezért, megszántál bennünket,
S eljöttél hordozni, véres keresztünket.

Urunk Jézus Krisztus, arra kérünk Téged,
Vidd el mindenhova, áldásod, békédet.

Betlehem békéjét, borítsd a világra,
Benned reménykedjék, a szegény, az árva.

A Te dicsőséged, legyen dicsőségünk!
Mondd meg mit szeressünk, mondd meg mitől féljünk.

Taníts a bölcsődnél, keresztedre nézni,
S jövendő csodákban, hinni és remélni…

(Közreadta: Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök)
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– Őrnagy úr, hogy került kap csolatba a 
zenével, illetve a honvéd séggel?

– R. K.: Zenészcsaládba szü-
lettem, édesapám muzsikusként 
kereste a kenyerét, nem lehetett 
kérdés, hogy kapcsolatba fogok, 
fogunk (a bátyámmal, aki szintén 
zenész) kerülni a zenével. Duna-
bogdányban és Szentendrén kezd-
tem zeneiskolai tanulmányaimat, 
majd édesapám és bátyám példáját 
követve a Magyar Honvédség Ze-
neművészeti Szakközépiskolájába 
kerültem.1996-tól a Magyar Hon-
védség Központi Zenekarának állo-
mányában kezdtem meg hivatásos 
katonai szolgálatomat. Ezzel párhu-
zamosan ütőtanári, kamaraművé-
szi, fúvóskarnagy, közoktatás-veze-
tői és fúvóskarnagy mesterdiplomát 
is szereztem. 2006 áprilisától tel-
jesítek szolgálatot a Szentendrei 
Helyőrségi Zenekarban, és 2012-től 
vagyok a zenekar karmestere.

– Mit kell tudni az olvasóknak a ze
nekar történetéről?

– R. K.: A zenekar a haderő-át-
alakítás következményeként előbb 
Kalocsáról Tapolcára, majd onnan 
Szentendrére lett áthelyezve. Mi-
vel a tagok közül sokan nem vál-
lalták a helyőrségváltást, 2005-ben 
szinte a nulláról kellett „csapatot” 
építeni. Dalmadi Zoltán nyugál-
lományú őrnaggyal, az együttes 
korábbi vezetőjével kezdtük meg 
arculatunk kidolgozását, a hiányzó 
emberek pótlását, így 2007 tavaszán 

már 25 főt számláltunk, és ezzel a 
létszámmal dolgozunk jelenleg is.

– A tízéves születésnapot koncertso
rozattal ünnepelték. Honnan jött a tur
né ötlete?

– R. K.: Az évforduló tükrében 
Bozó Tibor dandártábornok urat, 
alakulatunk parancsnokát kerestük 
meg az elképzeléssel, és az ő jóvá-
hagyásával kezdtünk hozzá a szer-
vezéshez. A főváros és Szentendre 
mellett azokra a városokra esett a 
választásunk, ahol a jogelődök szol-
gáltak. Számunkra nagyon fontos a 
történelmünk, hiszen ahogy a mon-
dás tartja, aki nem ismeri a múltját, 
nem értheti a jelent, amely a jövőjé-
nek a kulcsa.

– Mióta zenéltek, hol tanultatok és 
hogyan lettetek katonák?

– C. G.: A zene iránti érdeklődés, 
rajongás még bőven a gyermek-
korban alapozódott meg. Ózdon 
születtem, a város akkoriban a fény-
korát élte, még virágzott a hetvenes 
évek amatőr művészeti mozgalma. 
A heti két-két énekóra és kóruspró-
ba, a hangszerválasztási kötelezett-
ség, később a Kohász Zenekarban 
megélt élmények megpecsételték 
a pályaválasztási irányomat. 1995-
ben, 14 évesen felvételt nyertem a 
honvédség katonazenész-képző 
szakiskolájába, ahol a legkiválóbb 
szakemberek tanítottak bennünket, 
köztük Jakab Gedeon, Dohos Lász-
ló, Marosi László, Timkó Gábor, 
Hara László, Elek Tihamér. Tizen-
kilenc évesen Eger helyőrségben, 
a Bornemissza Gergely Felderítő 
Zászlóaljnál kezdtem meg pályá-

mat, és már az első években lehető-
séget kaptam arra, hogy szólamve-
zetőként komoly hangversenyekre, 
rádiófelvételekre készíthessem fel 
a fafúvós kollégákat. Tanárként is 
eredményesen működtem, mind a 
szimfonikus zenében, mind a szín-
házi-zenei életben szerzett tapaszta-
lataimat kamatoztathattam. Közben 
főiskolai diplomát szereztem Mis-
kolcon, majd egyetemi végzettséget 
Debrecenben. Mozgalmas időszak 
volt. 2007-ben az egri helyőrség 
bezárásával a helyőrségi zenekar 
is megszűnt, így a katonai-zenei 
pályám Szentendrén folytatódott. 
Az „új” zenekarban csupa képzett, 
rendkívül tehetséges, ambiciózus 
fiatal zenésszel muzsikálok együtt, 
akik között többen külföldön sze-
rezték felsőfokú végzettségüket. 
Mit mondhatnék? Folyamatosan 
tanulunk egymástól. Ami új a 
szakmai pályafutásomban, az a big 
band műfaj. Nemcsak a katonaze-
nekarokban, de hazánkban is keve-
sen játsszák ezt a rendkívül pezsdí-
tő muzsikát. Klasszikus zenészként 
elmondhatatlan szakmai lehetősé-
gek nyíltak meg előttem az impro-
vizáció terén, nagyon élvezem az 
ezzel járó munkát és tanulást.

– L. M.: Zenei általános iskolá-
ba jártam, furulyán, klarinéton és 
zongorán kezdtem. A felső tagozatot 
a Kodály Zoltán Magyar Kórusis-
kolában végeztem el. Itt aztán el is 
dőlt, hogy zenész leszek. Felvételt 
nyertem Kecskemétre a Kodály Zol-
tán Zeneművészeti Szakközépisko-
la klarinét szakára, majd négy év 
után a Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti (egyetemi) karára. 
Itt új lendületet vettek a dolgok, 
országos és nemzetközi fúvószene-
kari versenyek, több hónapos, kül-

Boldog szülEtésnaPot!

rixer Krisztián őrnagy

Czifra Gergely főtörzsőrmester

2015 novemberében ünnepel-
te megalakulásának 10. évfor-
dulóját a magyar Honvédség 
legfiatalabb zenei együttese, 
az mH altiszti akadémián szol-
gáló Szentendre Helyőrségi 
Zenekar. Írásomban a kulisszák 
mögé igyekszem kalauzolni az 
olvasót. Beszélgetőpartnereim: 
rixer Krisztián őrnagy, karmes-
ter, valamint a zenekar megha-
tározó arcai, Czifra Gergely fő-
törzsőrmester és lesták márton 
őrmester. 
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földi turnék következtek; két évig 
volt szerencsém a Szegedi Nemzeti 
Színház Szimfonikus Zenekarában 
játszani, valamint a Kisszínházban 
is. A zongora, mint egy „jóindulatú 
skizofrénia”, mindvégig jelen volt 
az életemben. Jazzklubokban, ká-
vézókban, különféle könnyűzenei 
formációkban játszottam. Diploma 
után az egyik szegedi tanszaktár-
samtól, Nagy Gergőtől értesültem 
róla, hogy újjáalakul a katonaze-
nekar Szentendrén; mint mondta, 
„elég erős csapat lesz.” Megtudtam, 
hogy a katonazene mellett a big 
band műfajt is művelni fogják, el-
mentem a próbajátékra, és azóta itt 
„boldogítom” a többieket…

– Milyenek a katonazenészek hétköz
napjai, amikor nem egy csillogó színpa
don „varázsolnak”?

– C. G.: A hétköznapok fontossá-
gáról nem lehet eleget beszélni. Mi 
az alakulat szerves része vagyunk. 
Azonkívül, hogy szakmailag a le-
hető legjobbat nyújtjuk, ki kell tűn-
ni minden másban is. Alakiasság, 
megjelenés, fizikum, mind-mind 
erényei kell hogy legyenek egy ka-

tonazenésznek, hiszen nemcsak 
művészek, katonák is vagyunk. Az 
alakulatunktól minden lehetőséget 
megkapunk, hogy formában tartsuk 
magunkat. Sporteredményekben 
is jók vagyunk, van köztünk wing-
tsun kungfu tanítómester, országos 
lőbajnok és testépítő is. Katonaéle-
tünk mellett erősek a civil kötődé-
seink is. Van, aki a szimfonikus ze-
nében kamatoztatja tehetségét, más 
szólistaként bizonyít nap mint nap, 
vagy a jövő nemzedéket oktatja, 
neveli. Én a Vujicsics Tihamér Ze-
neiskola fúvószenekarát vezetem, és 
a fuvolatanszak jelentős részét taní-
tom. Felemelő érzés, amikor fellépé-
seinken vagy a minden évben meg-
rendezett altisztavatáson feltűnnek 
a lelkes diákok és hozzátartozók. 

– L. M.: Elsősorban katonaze-
nekari feladataink teszik ki a hét-
köznapok jó részét, rendezvények, 
fesztiválok, szakalaki bemutatók. 
Mivel két hangszeren kell szinten 
tartanom magam, ezért nem unat-
kozom. Emellett szeretek edzeni, 
úszni. Nemcsak az éves fizikai fel-
mérő miatt, hanem a saját testi-lel-
ki állapotom okán is. Ha fizikailag 
fitt vagy, mentálisan is az vagy, ez 
egy láncreakció, minden összefügg 
mindennel. 

– Hogyan alakult ki a repertoár?
– R. K.: A repertoár a zenekar je-

lenlegi arculatát tükrözi, amelynek 
főbb jellemzői a fiatalosság, a len-
dület és a vidámság. A koncerteken 
a katonazene és a big band műfaj 
mellett ízelítőt adtunk a klasszikus 
értelemben vett, hagyományos fú-
vószenekari irodalomból is. Termé-
szetesen muszáj volt kompromisz-
szumokat kötnünk a létszámból 
adódóan, mivel „csak” huszonöten 
vagyunk, ugyanakkor, betudha-

tóan az igen magas szakmai kép-
zettségnek, a zene iránt tanúsított 
alázatnak, minden körülmények 
között képesek és alkalmasak va-
gyunk arra, hogy színvonalas pro-
dukciót hozzunk létre, legyen szó 
katonai vagy civil rendezvényről.

– Milyen módon kerültetek kapcso
latba a Stefánia Palotában veletek fellé
pő sztárvendégekkel?

– R. K.: Fábián Julival a zeneka-
runk karmesterhelyettese, Grün-
vald László hadnagy (Lacek) baráti 
és szakmai kapcsolatban áll, így az 
ő közbenjárásával hoztuk össze a 
produkciót. Itt kell szólnom és meg-
köszönnöm Laceknak a rengeteg 
időt és energiát, amelyet a koncertek 
megvalósulásához nyújtott, illetve 
hosszú évek alatt a zenekarért tett. 
Azok a dalok, melyek fellépéseinken 
elhangzottak, jobbára az ő hangsze-
relésében kerültek színpadra. Rixer 
Ádám, a bátyám a Luxemburgi Fil-
harmonikusok szólótrombitása, a 
luxemburgi konzervatórium tanára. 
Rangos hazai és nemzetközi verse-
nyek nyertese, illetve díjazottja, és 
az egyenruha sem idegen tőle.

– L. M.: Körülbelül négy éve ját-
szottunk a Magna Cum Laude előtt 
Gödöllőn a big banddel, és annyi-
ra megtetszett Mező Misiéknek a 
produkciónk, hogy pár hónappal 
ezután csináltunk két fantasztikus 
koncertet közösen, egyet a Művé-
szetek Palotájában, egyet pedig a 
margitszigeti szabadtéri színpadon. 
Innentől kezdve személyes, bará-
ti és szakmai kapcsolatom is lett a 
Magnával, ugyanis azóta én va-
gyok a billentyűsük.

– Milyen terveik, terveitek vannak a 
jövőre nézve?

– R. K.: A 20., 30., 40. és 50. szü-
letésnap, de a viccet félretéve, sze-
retnénk a munkánkat még sokáig, 
ugyanezzel a lendülettel és hangu-
lattal végezni a Magyar Honvédség 
és a zenekedvelők legnagyobb meg-
elégedésére!

– Őrnagy úr, altiszt urak, köszönöm 
a beszélgetést, engedje, engedjétek meg, 
hogy az olvasók nevében boldog szüle
tésnapot és eredményekben gazdag jö
vőt kívánjak a Szentendre Helyőrségi 
Zenekar minden tagjának!

Soós Lajos törzszászlós
Fotók: Duruczné Téglás Dóra 

főhadnagy és Dévényi Veronika

lesták márton őrmester

a zenekar a színpadon
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– Gratulálok a nagyszerű eredmény
hez, nagyon büszkék vagyunk önre itt 
az MH BTKKban. Egy évvel ezelőtt a 
következő mondattal zártam a beszél
getésünket: „Remélem és bízom abban, 
hogy hamarosan világbajnoki aranyér
méről fog beszámolni a Honvéd Altiszti 
Folyóirat olvasóinak.” Habár a kívánt 
és remélt világbajnoki arany elmaradt, 
én úgy gondolom, hogy ezzel a két 
ezüstéremmel sem lehet elégedetlen. 

– Így igaz, nem vagyok elé ge det-
len, és most már nagyon örülök a két 
világbajnoki ezüstnek. Akkor ott, a 
verseny után volt bennem némi csa-
lódottság, de ez mára elmúlt, hiszen 
lesz jövőre is világbajnokság, és újra 
lehet próbálkozni. De kezdjük az 
elején. A versenysorozat bal kézzel 
kezdődött, és azt tudni kell, hogy 
a bal kezem a gyengébb. Amikor 
megláttam a rajtlistát, kicsit elkezd-
tem izgulni, versenylázban égtem, 
és járt az agyam, hogy jó sorsolást 
kapjak, hogy jól kapjam el a rajtokat. 
Az esélytelenek nyugalmával utaz-

tam ki, aztán ez addig tartott, amíg 
túl nem voltam az első nyomáson. 
Fejben összeszedett voltam, csak a 
versenyre összpontosítottam, nem 
reagáltam túl a dolgot, mert tisztá-
ban voltam vele, azzal csak energiát 
vesztek. A bal kéznél eljutottam az 
elődöntőig. Ott egy lengyel lánnyal 
nyomtam, aki junior kategóriában 
anno többször volt világbajnok, de 
ez nem tántorított el. Az érem már 
biztos volt, és felcsillant a döntő 
lehetősége. Úgy álltam ki ellene, 
hogy nekem kell nyernem, dön-
tőzni akarok. És bejött, bejutottam 
a döntőbe, ahol a többszörös világ-
bajnok brazil lánnyal mérkőztem. A 
meccs gyors volt, ő nyert, enyém lett 
az ezüst. Nagy volt az öröm, mert a 
bal kezem, mint említettem, nem az 
erősségem, és még ott volt másnap 
a jobb kéz. A következő napon, már 
egy ezüstéremmel a nyakamban, 
ugyanazzal az elszántsággal, aka-
rással álltam az asztalhoz, mint ko-
rábban. Itt is sikerült az elődöntőig 
menetelni, ahol a döntőbe jutásért 
egy orosz lánnyal kellett megküz-
denem. Vele tavasszal az Európa-
bajnokságon is elődöntőztünk, és 
sajnos meg sem bírtam mozdítani a 
kezét, de most minden akaratomat, 
erőmet összeszedve legyőztem. Na-

gyon akartam érmet szerezni, és itt 
már ismét biztos volt az érem, de én 
jobb akartam lenni, döntőzni akar-
tam itt is, és sikerült. A döntőben 
ismét a brazil lány várt, itt már nem 
volt olyan egyszerű a meccs, nagy 
küzdelemben maradtam alul. 

– Miben volt jobb a brazil ellenfél, 
és hogyan lehetne legyőzni a későbbi
ekben?

– Picit csalódott voltam, mert 
nem az erőnléttel volt gondom, az 
ellenfelem jobban elkapta a rajtot, 
amit próbáltam korrigálni, de nem 
sikerült. Sőt a selejtezők során volt 
olyan lány, akit erősebbnek érez-
tem nála. Kitapasztaltam a gyen-
géit, rájöttem, hogy ő csak egyféle 
technikát használ, és nagyon ügyel 
arra, hogy a kezek ne csússzanak 
szét, mert akkor kötözés követke-
zik, ezt ő elkerüli, ennek biztosan 
oka van. A jövőben ezeket figyelem-
be véve tudok készülni ellene. A 
csalódottságomat kárpótolta, hogy 
a dobogóra ismét felállhattam a ma-
gyar zászlóval, és egy újabb ezüst-
éremmel gazdagítottam a gyűjte-
ményemet. 

– Korábban említette, hogy sosem 
elégedett magával, különösen az erőnlé
tével nem. A tavalyi világbajnokság óta 
változotte a véleménye ebben a témá
ban, illetve változtatotte edzésmódsze
rein?

– A jól bevált, megszokott felké-
szülési módon nem változtattam, 
inkább még kipróbáltam új gyakor-
latokat, melyeket utána rendszere-
sen alkalmaztam és alkalmazok a 
mai napig. A szabadsúlyos edzése-
ket azzal nehezítettem, hogy plusz-
súllyal dolgoztam. Volt olyan, hogy 
a kislányom csüngött a derekamon, 
úgy tolódzkodtam-húzódzkodtam. 
A súlyzós edzéseknél is emeltem a 
súlyok nagyságát és növeltem az is-
métlésszámot is.

– Már van világbajnoki ezüst és 
bronzérme, gondolom, a következő cél a 
legfényesebb érem megszerzése, a világ
bajnoki arany. Éreze magában annyi 
erőt és elszántságot, hogy ez az ered
mény jövőre sikerüljön?

– Igen, az aranyérem a cél, 
remélem, hogy 2016-ban sikerül. 

Cél a VB-arany

a Honvéd altiszti Folyóirat 2014/6. számában már beszámoltunk arról, 
hogy Kőváriné Ivánfi Brigitta szakaszvezető (mH Béketámogató Kikép-
ző Központ) élete első szkander-világbajnokságán bal kézzel bronz-
érmet érdemelt ki, míg jobb kézzel az előkelő és pontszerző hatodik 
helyet szerezte meg. azóta eltelt egy év, és eljött az újabb világbajnok-
ság ideje. az idén Kuala lumpur (malajzia) adott helyet ennek a rangos 
eseménynek, és Kőváriné szakaszvezető újra részt vehetett a megmé-
retésen, melynek eredménye két világbajnoki ezüstérem lett. 

Ivánfi Brigitta ismét bizonyította, hogy 
helye van a sportág legjobbjai között

Brigitta nagy álma, hogy sikerüljön 
felállni a világbajnoki dobogó legfelső 
fokára
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Rajtam nem múlik, én mindent 
megteszek, lelkiismeretesen készü-
lök, elszántan edzek. Nagy álmom, 
hogy a világbajnoki dobogó legtete-
jén álljak, aranyéremmel a nyakam-
ban, és a hazámért, értem szóljon a 
magyar Himnusz.

– A 2014es világbajnokság Litváni
ában volt, és tudom, hogy már oda sem 
volt könnyű kiutazni, illetve anyagilag 
fedezni az ottlétet. Sikerülte a 2015ös 
sporteseményre való kijutáshoz szpon
zorokat találni, vagy esetleg valamiféle 
központi támogatást kapni?

– Annyi biztos volt idén, hogy az 
utazásom költségeinek egy részét a 
Magyar Szkander Szövetség tudja 
finanszírozni, ami meg is történt. 
Szponzorok hiányában a másik rész 
előteremtése nem volt egyszerű, 
még a kiutazás előtti héten is kérdé-
ses volt, hogy meglesz-e. De köszön-
hetően a vezénylőzászlósi rendszer, 
a Magyar Honvédség Béketámo-
gató Kiképző Központ parancsno-
ka, néhány beosztottja, valamint a 
Magyar Honvédség Kiképzési és 
Doktrinális Központ együttes segít-
ségének, végül sikerült előteremteni 
kinntartózkodásom költségeinek 
hiányzó részét, amiért köszönetet 
mondok a Magyar Honvédségnek. 
Szintén szeretném köszönetemet 
kifejezni a Magyar Honvédség vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőr-
ség Dandár vezénylőzászlósának is, 
aki a versenymezemen látható Ma-
gyar Honvédség-matricát legyártat-
ta és rendelkezésemre bocsájtotta.

Nagy László törzszászlós
Fotók: 

A szerző archívumából

A harctereken küzdő katonák éle-
tében is adódtak hosszabb-rövi-
debb időszakok, amikor az öldöklő 
harcoktól mentesen, inkább saját 
maguk sorsával törődhettek, s gon-
dolataikban távoli szeretteiknél le-
hettek. Természetesen ezek az órák, 
napok, hetek, esetleg hónapok is 
mozgalmasan teltek el, hiszen az el-
lenséges vonalak állandó figyelése, 
a védőállások tökéletesítése, fegyve-
rek és felszerelések karbantartása, 
fogolyszerző és felderítő vállalko-
zások vagy esetleges utókiképzé-
sek az arcvonal mögötti területe-

ken mind-mind velejárói voltak a 
harctéri szolgálatnak. A keleti had-
színtéren frontszolgálatot teljesítő 
magyar katonákat számos dolog, 
probléma foglalkoztatta: mielőbbi 
felváltásuk; távollevő szeretteik sor-
sa és a velük való kapcsolattartás; 
gyenge élelmezésük kiegészítése; 
egészségügyi problémáik, illetve a 
kiszolgáltatottság érzése az ellensé-
ges környezetben.

Örökké visszatérő téma volt a 
legénységnél az elégtelen élel me -
zés is. A magyaros ételekhez szo-
kott honvédek keserűen vették tu-

élEt a Halál fÖldJén

a sportoló ez évben malajziából tért 
haza érmekkel

Egy évvel a nagy sikerű első világháborús dobozkönyv megjelenése 
után elkészült a második ilyen jellegű kiadvány a Zrínyi Kiadó, valamint 
a Hm Hadtörténeti Intézet és múzeum (Hm HIm) közös műhelyében. 
a  Hadikrónika  című, a második világégéssel foglalkozó kötet díszbe-
mutatóját november 23-án tartották. a dobozkönyv méltatói hangsú-
lyozták: a könyv legnagyobb vonzerejét a bőséges képi és szöveges 
anyag mellett azok a mellékletek adják, amelyek a szónál sokkal job-
ban tudják szemléltetni mind a fronton, mind a hátországban zajló ese-
ményeket. a kötetben megtalálható például mellékelt dokumentum-
ként egy vázlatrajz, amely nem sokkal a kitörés előtt készült a budai 
Várról, s a tartalékállásokat, illetve a tűzfegyverek elhelyezkedését je-
lölték rajta, de találhatunk benne azonosítókártyát, egészségügyi iga-
zolványt, vagy a Vörös Hadsereg által forgalomba hozott százpengőst 
is.  Folyóiratunk a könyv egyik fejezetének közreadásával hívja fel ol-
vasóink figyelmét a hazánkban egyedülállónak számító vállalkozásra.

Tisztálkodás tábori körülmények között 1942 nyarán
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domásul, hogy a magyar csapatok 
élelmezéséről a hadszíntéren  –  a 
megszállt ukrán területen felhal-
mozott saját készleteiből – a német 
hadsereg fog gondoskodni. Ezen 
megállapodásban vállalt kötele-
zettségüket a németek természe-
tesen a saját normaadagolásuk 
szerint teljesítették. Műméz, kon-
denzált tej, sajt, margarin, puding-
por, cukor, csokoládé és számta-
lan konzerv váltotta fel az ízes és 
tartalmas ételeket. Az első vonal-
ban szolgálatot teljesítő honvédek 
többnyire naponta egyszer kaptak 
meleg ételt, este rendszerint hideg 
ennivalóval kellett beérniük. A 
csapatok élelmiszer-szükséglete-
inek kiegészítése a gyakorlatban 
javarészt a helyszíni beszerzések-

re, esetenként a helyi lakossággal 
való csereüzletekre, s csak kisebb 
részben a hadműveleti terület gaz-
dasági kiaknázását végző német 
szervek általi juttatásokra korláto-
zódott. A téli időszakban azonban 
valamennyi lehetőségnek komoly 
korlátai támadtak. 

Az arcvonalszolgálatot teljesítő 
alakulatok állománya a harcoktól 
mentes időszak túlnyomó részében 
a védőállások kiépítésének és töké-
letesítésének nehéz fizikai munká-
latait végezte. A napok legnagyobb 
részét nedves, nyirkos árokban töltő 
és pihenőjük alatt is földbe épített 
óvóhelyeken tartózkodó honvédek 
közül sokan betegedtek meg.

A frontszolgálatot teljesítő hon-
védek és hozzátartozóik közötti 
kapcsolattartás lehetséges formái 
rendkívüli jelentőségűnek számí-
tottak. E kapcsolattartás működte-
tésére és fenntartására leginkább 
az úgynevezett tábori postai leve-
lezőlapok szolgáltak, amelyeknek 
három fajtája létezett a háborús 
években. A hadműveleti területről 
vagy a hadszíntérről többnyire zöld 
színű lapokon adtak hírt magukról 
a katonák. Légipostai továbbításra 
a kék színű tábori levelezőlapokat 
használták, amelyekhez válasz-
lap is tartozott, hogy a címzett is 
elküldhesse légipostán keresztül 
a válaszát. A rózsaszínű tábori le-
velezőlapok a harctéri szolgálatot 
teljesítők tájékoztatására szolgál-
tak. A hadiszolgálatukat megkez-
dő honvédek a tábori postaszolgá-
lat bevezetését követően azonnal 
igyekeztek hírt adni magukról. 
Megnyugtató sorokat írtak család-
tagjaiknak, beszámoltak a háború 
sújtotta területeken tapasztalt mér-
hetetlen nyomorúságról, az „orosz 
paradicsom” furcsaságairól, a szo-
katlan időjárási körülményekről, 
s köszönetet mondtak a hozzájuk 
eljuttatott szeretetcsomagokért, ér-
deklődő levelekért. Írásaikat eseten-
ként a lakóhelyük környéki helyi la-
pok szerkesztőségébe is elküldték, 
amelyek többnyire közzétették az 
általános érdeklődésre is számot 
tartó híradásokat.

Részlet a Hadikrónika című kötet
ből (dobozkönyv). Zrínyi Kiadó – HM 
HIM, 2015.

Tábori mise 1942 telén

Honvédek pihenőidőben 1942 augusz-
tusában, kezükben zsákmányolt szov-
jet fegyverek

Ebédosztás a magyar királyi 1. honvéd gépkocsizó lövészzászlóalj állományánál
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Egyed Zoltán szakaszvezető rajza

Humor

HUmor

Jó munka
A szakaszparancsnok dühösen kéri 
számon az egyik beosztottját:

– Kovács! Nem láttam tegnap az 
álcázási gyakorlaton!

– Köszönöm, főhadnagy úr, ezek 
szerint elég ügyes voltam – feleli a 
beosztott...

A lustaság foka
Az őrmester kérdezi a szakasztól:

– Lenne egy munkám a szakasz 
leglustább katonájának. Kezet fel, 
aki leglustábbnak gondolja magát!

A huszonöt főből huszonnégy 
kéz emelkedik magasba, egyetlen 
emberé nem. Meg is kérdezi tőle az 
őrmester:

– Takács, maga miért nem emelte 
fel a kezét?

– Őrmester úr, jelentem, az 
nekem túl fárasztó lenne…

A dédapa
Három öreg veterán a múltat 
megidézve emlékszik vissza:

– Az én dédapám – dicsekszik az 
egyik – nyolcévesen dobos volt Bem 
tábornok seregében!

– Az én dédapám pedig – foly-
tatja a másik – ott állt tábornokként 
Deák mögött, amikor megállapodott 
Ferenc Jóskával a kiegyezésről!

– Nálunk én vagyok az egyetlen 
katona a családban – kezdi harma-
dik –, de ha a dédapám még élne, 
ő lenne a világ leghíresebb embere!

– Tényleg? És ugyan miért? Mit 
tett az öreg? – kérdezi a másik kettő.

– Semmi különöset, de kereken 
185 éves lenne.

A féltékeny
A Magyar Honvédség egyik hiper-
titkos, eldugott vezetési pontjának 
bejáratánál megjelenik egy férfi. A 
biztonsági őrség egyből közrefog-
ja, a kihallgatószobába vezetik, és 
az alapos nemzetbiztonsági lekér-
dezéssel egy időben elkezdik a ki-
hallgatását is, azt kiderítendő, hogy 
miként talált rá az erdő mélyén a 
létesítmény eldugott bejáratára.

A férfi tagadja, hogy kém lenne, 
ő csupán egy szimpla turista, aki el-
tévedt, és tekintve, hogy elfogyott a 

vize, azt szeretne kérni. Az órákon 
át tartó kihallgatást követően, 
miután hazugságvizsgálat is igazol-
ja az állításait, másnap reggel végül 
elengedik, azzal a végszóval, hogy 
elfelejti, merre járt és senkinek nem 
beszél róla.

Ám alig telik el néhány óra, a 
férfi újra a bejáratnál van, és im-
már nem is egyedül, hanem egy 
hölgy kíséretében. Az őrség ismét 
közrefogja, a biztonsági tiszt szúrós 
tekintettel közelít, ám a férfi már 
messziről kiabálja: 

– Nem érdekel, tegyenek velem 
bármit, de könyörgöm, mondják 
el a feleségemnek, hogy tényleg itt 
töltöttem a tegnap éjszakát…

A bűn
Egy megtört öregember ül be a 
gyóntatófülkébe. A pap kérdésére 
bele is vág a történetbe:

– Bocsáss meg, atyám, vétkez-
tem. A háború alatt elbújtattam egy 
náci tisztet a padláson.

– Nos, fiam, ezt nem igazán 
nevezném bűnnek…

– De én megegyeztem vele, 
hogy minden héten fizet nekem 50 
dollárt.

– Hát fiam, ez sem akkora bűn, 
szerintem.

– Köszönöm atyám, akkor már 
csak egy kérdésem lenne: Elmond-
jam neki, hogy a háború már véget 
ért?

Alternatív megoldás
A gyakorlatvezető magához hívja a 
támogatószázad parancsnokát:

– Százados, szedjen össze pár em-
bert és ássanak egy újabb latrinát, 
mert úgy néz ki, hogy a meglévő 
nem elegendő a katonák számára!

– Ezredes úr, nem lehetne inkább, 
hogy egy új szakácsot keresünk a 
meglévő helyett?

A nyelvzseni
A toborzóirodán jelentkezik egy fi-
atalember szerződéses katonának.  
A kérdésre, hogy beszél-e nyelve-
ket, meglepő választ ad:

– Igen, nyolc nyelven beszélek.
– Nyolc nyelven? – kérdez vissza 

a toborzó. – Ez nehezen hiszem. Na 
mondja, hogy van franciául a „Jó 
napot!”

– Guten Tag! – feleli a jelölt.

– De ember, hiszen ez németül 
van! – leplezi le a toborzó.

– Valóban? – kérdez vissza a jelölt 
–, akkor kilenc!

Taktikai csere
A gyakorlaton a hadnagy egy 
erősen felázott úton halad a terep-
járójával, amikor egy elakadt, vörös 
fejjel próbálkozó ezredest talál az 
úton. Megáll és megkérdezi:

– Ezredes úr, elakadt a terepjá- 
rója?

Az ezredes erre kiszáll, a had-
nagy kezébe passzolja az elakadt 
terepjáró kulcsait és így szól:

– Nem fiam, a tied akadt el...
Összeállította: 

Berek Zsolt törzszászlós



tÖrténElmi VisszatEkintés 
és mEgEmlékEzés

a rendezvényen az érintett országok nagy-
követei mellett megjelent rudolf zauner ez-
redes, az osztrák haderő nemzeti rangidős 
képviselője, korom ferenc dandártábornok, 
kfor-parancsnokhelyettes, nemzeti rangidős 
képviselő, rrahman rama altábornagy, a koszo-
vói Biztonsági Erők parancsnoka, valamint Haki 
demolli, a koszovói Biztonsági Erők minisztere.

a pejai katonai temető felújítása és az emlékmű átadása egy 
évvel ezelőtt valósult meg ausztria és magyarország haté-
kony tevékenysége és a koszovói hatóság támogatása által. 
a temetőben az egykori osztrák–magyar monarchia terüle-
téről és a háborúban részt vevő országokból származó 208 
katona alussza örök álmát.

az osztrák haderő és a magyar Honvédség altisztjei koszo-
rúznak ez év november 1-jén a koszovói Peja város katonai 
temetőjében rendezett megemlékezésen.

Szöveg és fotó: dr. Murinkó Attila alezredes, a KFOR parancsnokhelyettesének katonai asszisztense


