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Állunk a téren és nézzük a sok embert.  Turisták, néze-
lődők, kíváncsi tekintetek mindenfelé. A Szent György 
tér. Olyan sokat látott  a történelem folyamán. Küzdel-
meket, csatákat, halott akat, vért. De a tér még itt  van és 
egy újabb felemelő eseménynek lehet a tanúja.  1457, 1514, 
1848, 1945, 1956 és még számtalan évszám, ami ezt a teret 
jellemzi, és azt mutatja, hogy mennyi minden történt itt , 
ami jelentősen befolyásolta a történelmünket.

Most itt  vagyunk és szemben velünk a honvédség fel-
avatandó altisztjei készülődnek.  Azzal, hogy itt  teszik le 
a fogadalmukat, történelmet formál a honvédség ismét.  
Már nem eldugott  laktanyák udvarán történik mindez, 
hanem az egész ország nyilvánossága előtt , a magyar 
nemzet történelmének egy meghatározó helyszínén.

Nézem az arcokat, ahogy állunk a dísztribünön. Fi-
atal, mosolygós, büszke arcok. Elszántság és kemény 
tekintet mindenkinél. Az új generáció. Ők azok többek 
között , akikért mi, vezénylőzászlósok dolgozunk, hogy 
mindent, amit lehet, megkapjanak, hogy legyen kiképzé-
sük, iskolájuk, ruházatuk, fegyverük. Mindent, amit csak 
lehet és mindent, amit csak a honvédség tud biztosítani. 
Ők az új bajtársak mostantól. Altisztek, akik felelőssé-

get vállalnak a beosztott akért, a technikáért, azért, hogy 
a kapott  parancsokat maradéktalanul végrehajtsák és ké-
szüljenek az újabb feladatokra.  Ők azok, akik továbbvi-
szik az altiszti kar hagyományait.

Bajtársak, kollégák! 
Azt kívánom, hogy az esküben foglaltaknak maradék-

talanul tegyenek eleget. Neveljék, tanítsák a beosztot-
takat. Figyeljenek rájuk és legyenek gondoskodóak. Le-
gyenek méltóak az eskühöz és legyenek méltóak ahhoz a 
helyhez, ahol ezt az esküt elmondták. Önök, akik ott  áll-
hatt ak a téren, érezzék át annak a hangulatát, és érezzék 
azt a törődést, amit kaptak, kaphatt ak, hiszen altisztként 
esküt tenni egy ilyen történelmi helyen nem mindennapi 
dolog. Amikor ott  álltak, önök a Magyar Honvédség egy 
történelmileg meghatározó pillanatának részeseivé vál-
hatt ak. Tudásukkal, felkészültségükkel bebizonyított ák 
rátermett ségüket és érdemessé váltak az altiszti esküre. 
Az eskü egy életre kötelez. Ne feledjék azokat a szavakat. 
Azok a szavak nem formaságokat tartalmaznak, hanem 
azt, hogy önök milyen felelősséggel fognak a továbbiak-
ban szolgálatot teljesíteni.

 Kívánom, hogy ezek után mindenki a legjobb tudása 
szerint szolgáljon, és váltsa valóra azokat az elképzelé-
seket, amelyeket a Magyar Honvédségen belül szeretne 
megvalósítani.  Dolgozzanak, szolgáljanak, tanuljanak 
és tanítsanak.   Szolgálják a hazájukat, hazánkat, bizo-
nyítsák be, hogy érdemesek az altiszti rendfokozatra és 
érezzék át ennek felelősségét. 

Önöké a jövő, önöké a sok, még megvalósításra váró 
feladat. Bízom abban, hogy képesek rá, és megteszik azt, 
amit a haza megkövetel önöktől.

Tóth László főtörzszászlós, 
az MH ÖHP vezénylőzászlósa

AZ ESKÜ EGY ÉLETRE 
KÖTELEZ
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A Magyar Honvédség két évtizedes 
múltjára visszatekintve gyökeres 
változások hatásai érzékelhetőek 
minden területen. Legyen az a hu-
mán-személyügyi rendszer és az 
ahhoz kapcsolódó jogszabályi hát-
tér, a szervezeti felépítés és struk-
túra, az új feladatokat kiszolgáló és 
biztosító haditechnikai eszközök, 
az országvédelem és a szövetségi 
rendszerben való gondolkodás vagy 
a katonai kultúra alapvető kérdései. 

Mindezen változások termé-
szetszerűleg érintett ék a személyi 
állomány egészét. Így a hivatásos 
és szerződéses szolgálaton belül 
megvalósuló életpályát, annak ter-
vezhetőségét, élhetőségét, az egyes 
állománykategóriák helyét, szere-
pét, azok követelményrendszeré-
nek meghatározását. Ezen kulcs-
kérdések megválaszolása, gyors 
tisztázása az egyik legalapvetőbb 
feladata volt a mindenkori Magyar 
Honvédség vezetésének, hiszen egy a 
NATO-tagsággal együtt  járó új ka-
tonai kultúrán belül kellett  az új kö-
vetelményeknek megfelelni. 

Az új kultúra megvalósulásának 
egyik fontos elemeként, a szövetsé-
gi struktúrába történő illeszkedés 
érdekében az altiszti karon belül is 
jelentős átalakulás volt tapasztalha-
tó. Komoly változás következett  be 
a feladatrendszer, a harceljárások 
terén, újfajta kihívások támasztot-
tak elvárásokat a Magyar Honvéd-
séggel, ezzel együtt  az altiszti karral 
szemben is. Egyik kiemelten fontos 
követelményként jelentkezett , hogy 
a honvédség gerincét alkotó altisz-
ti kar helye és szerepe a Magyar 
Honvédség minden szintjén egy-
ségesen legyen értelmezhető, ezzel 
is biztosítva az altiszteket megille-
tő elfogadott ságot és elismertséget. 
Ennek érdekében és ezen követel-
mény egyik kézzelfogható eleme-
ként jelent meg a vezénylőzászlósi 
rendszer, melynek helyét, szerepét 
a honvédség legfelső vezetésétől az 

egység-, alegységszintig terjedően 
kulcsfontosságú volt tisztázni. 

Az altiszt elnevezés ismételt be-
vezetése már önmagában is kife-
jezte az állománykategóriának a 
honvédség rendszerében betöltött  
szilárd történelmi gyökerekkel ren-
delkező szerepét. A Magyar Hon-
védség Altiszti Akadémia meg-
alakulásával nemcsak szervezeti 
szinten, de elnevezésében is kifeje-
zésre került, más szövetséges orszá-
gokhoz hasonlóan, az altisztképzés 
kiemelt fontossága. A megváltozott  
értékrendszert mi sem szimbolizál-
ja jobban, mint az, hogy 2012. július 
7-én, hosszú évek után ismét méltó 
környezetben avatt uk fel a honvéd-
altiszt-jelölteket. 

Visszatekintve az elmúlt néhány 
évben végbement, az állománykate-
góriát érintő változásokra, elmond-
ható, hogy jó úton haladunk. Az 
altiszti pálya életre szóló hivatás, a 
megújuló altisztképzés rendszere 
biztosítani fogja a haza védelmére 
elkötelezett , szilárd tudásalappal 
rendelkező, felkészült, motivált ál-
lomány utánpótlását. A Magyar 
Honvédség feladatrendszeréből 
adó dó feladatok ellátása kapcsán 
az altisztekkel szemben támasztott  
követelmények megnövekedtek. 
Ko runk újfajta kihívásai folyama-
tos fejlődést, felkészülést várnak el 
a katonáktól, így az altisztektől is. 
Ez az állománykategória az, amely 
a leginkább hivatott  megvalósítani 
az állomány kiképzését, felkészí-
tését, és alapvető követelményként 
kell hogy rendelkezzen mindazon 
képességekkel, ismeretanyaggal, 
felkészültséggel, ami a feladat ha-
tékony végrehajtásához szükséges. 
Az idősebb altiszti állomány, illetve 
mára a honvédség teljes rendszeré-
ben kiépült vezénylőzászlósi rend-
szer hatékony támasza a legénységi 
állomány, a közkatona, valamint 
a fi atal altisztek felkészítésének. 
A katonai értékek, ezen belül az al-

tiszti értékek olyan erkölcsi tartást 
biztosítanak az ezen állománykate-
góriában szolgálatot teljesítő kato-
nának, mely sem a történelem, sem 
a hadsereg feladatrendszerének 
változásával nem múlik el. 

A Honvéd Altiszti Folyóirat az 
altisztek lapja. A katonai felső ve-
zetés határozott an támogatja a szer-
kesztőbizott ság azon célkitűzéseit, 
amelyekben megvalósulhatott  egy 
aktuális, szakmai, altiszti értékeket, 
életképeket megjelenítő kiadvány. 
A lap felfrissült arculata, szakmai 
megújulása része annak a folya-
matnak, melyben a katonai felső 
vezetés célul tűzte ki az állomány-
kategória megbecsülésének fokozá-
sát, anyagi és erkölcsi értelemben 
egyaránt. A Honvéd Vezérkar főnö-
keként személy szerint elkötelezett  
híve vagyok mindezen törekvések 
megvalósításának, a Magyar Hon-
védség és a társadalom viszonylatá-
ban egyaránt. 

Tisztelt Altisztek!
Az új kihívásoknak való megfe-

lelés mindig és minden helyzetben 
motiválja Önöket. Szolgálati felada-
taik ellátása során ne csak katonáik 
parancsnokai, igaz bajtársai legye-
nek, de példamutató, követendő 
elöljárói is. A Magyar Honvédség 
altisztjeként elhivatott sággal, büsz-
kén szolgálják hazánkat.

Dr. Benkő Tibor vezérezredes

TISZTELT ALTISZTEK! 

Honvéd Altiszti Folyóirat Online
www. parbeszed.hm.gov.hu
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– Vezénylőzászlós úr, melyek a 
vezénylőzászlóssá válás lépései az 
amerikai fegyveres erőknél, ponto-
sabban a légierőnél?

– Haderőnemek szerint vannak 
kisebb eltérések, sajátosságok a 
szárazföldi erőnél, a haditengeré-
szetnél, vagy akár a példámat te-
kintve a légierőnél. Már a beosztás 
megnevezése is haderőnemenként 
eltérő. Például a rangidős tiszthe-
lyett es megnevezése a szárazföld-
nél Command Sergeant Major, a 
légierőnél pedig Command Chief 
Master Sergeant. A megnevezés 
eltérhet, de valójában a beosztás 
koncepciója ugyanaz. A legfonto-
sabb, hogy meglegyen a beosztás-
hoz szükséges katonai kiképzett ség 
(training), iskolai képzett ség, felké-
szültség (education) és természet-

szerűleg a tapasztalat (experience). 
E három területet én az egyén folya-
matos fejlődésének (development) 
nevezem, mely arra irányul, hogy 
képessé váljunk különböző beosz-
tásokban szolgálni. Az alapozás 
esetemben a légierőhöz való csat-
lakozásom első napján kezdődött  
el, 1983. október 3-án. Először az 
idősebb altisztek képeztek ki és 
mentoráltak. Később már tisztek ré-
széről is érkezett  támogatás, a szol-
gálat ellátásához kapcsolódó haté-
kony együtt működés. Ez így van 
rendjén, mivel lényegében a hadse-
regen belül tisztek és tiszthelyett e-
sek dolgoznak a közös célok elérése 
érdekében. Ehhez kapcsolódóan 
úgy szoktam fogalmazni: „Nincs 
siker követők nélkül”. (Eredetiben: 
No success without successors.) A fe-

lelősség ebben az esetben azt jelen-
ti, hogy kineveljük azokat, akik a 
nyomdokainkba lépnek majd.

– Az eltelt majdnem 30 év alatt  kö-
zel 15 különböző beosztásban szol-
gált. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 
kétévente kellett  beosztást, helyőrsé-
get váltania. A valóságban az ön pá-
lyája hogyan követt e a hivatalos kar-
riermodellt?

– A kalkulálás ekként nem adja 
vissza pontosan a beosztások valós 
váltását. Volt olyan beosztás, ame-
lyikben négy évet is szolgáltam, 
míg akadt olyan helyőrség, ahol lé-
nyegesen rövidebb időt töltött em el. 
Azt el kell mondjam, hogy az ame-
rikai haderőben a beosztások, így a 
helyőrségek váltása meglehetősen 
gyakori. Az én karrierem is egy ti-
pikus progresszív fejlődési modell.

– Melyek azok a momentumok, 
amelyeket a pályafutása átt ekintése 
során kiemelne? Talán az első kül-
szolgálati feladat az Egyesült Király-
ságban, vagy diplomáciai státusban 
szolgálni Szarajevóban, avagy a Sza-
úd-Arábia térségében végrehajtott  
műveletben való részvétel?

– Az Angol Királyi Légierő bázi-
sán való szolgálatom igen érdekes 
és hasznos volt a jövőm szempont-
jából. Nagy hatással volt további 

KIKÉPZETTSÉG, FELKÉSZÜLTSÉG ÉS TAPASZTALAT
Beszélgetés a SHAPE rangidős altisztjével

A vendéget fogadta dr. Orosz Zoltán altábornagy, vezérkarfőnök-helyettes

Richard T. Small vezénylőzászlós,
a SHAPE rangidős altisztje

Július 18–21. között hivatalos látogatáson hazánkban tartózkodott 
Richard T. Small vezénylőzászlós, a Szövetséges Haderők Euró-
pai Főparancsnokságának (SHAPE) rangidős altisztje (Command 
Chief Master Sergeant). Magyarországi programjának érdemi ré-
sze Szentendrén kezdődött, ahol Horváth Gábor dandártábornok, 
az MH Altiszti Akadémia parancsnoka fogadta a vendéget. A dele-
gáció megismerkedett az MH Altiszti Akadémia életével, feladatai-
val. A vendég rangidős altiszt előadásának keretén belül lehetőség 
adódott nyílt beszélgetésre az egységszintű vezénylőzászlósokkal. 
A rangidős tiszthelyettes megnézte a történelmi altisztképzés kiál-
lított relikviáit, majd a vizit Szolnokon folytatódott. A háromnapos 
feszes program ellenére Small vezénylőzászlós készséggel vála-
szolt a Honvéd Altiszti Folyóirat kérdéseire.
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fejlődésemre egy az angol légierő 
állományában szolgáló repülőőr-
nagy (squadron leader). Ekkor vált 
számomra egyértelművé, hogy a 
sorsom a légierőnél van és itt  telje-
sedik ki a katonai karrierem.  Sza-
rajevóban a kilencvenes évek végén 
láthatt uk, milyen eredményeket ér 
el az SFOR egy polgárháború ál-
tal lerombolt európai országban. 
A műveleti koordinátor beosztás 
szintén hozzájárult a személyisé-
gem fejlődéséhez. A Közel-Keleten 
eltöltött  tevékenységem során ér-
dekes volt és igazi kihívást jelentett  
tervezni és szervezni az expedíciós 
erőt alkotó 6-7000 katona minden-
napi tevékenységét. 

– Mi volt az ön számára a leginkább 
kihívást jelentő feladat az elmúlt évek 
során?

– A mentorálás. Ismerni kell a fe-
lelősség teljes súlyát, annak érdeké-
ben, hogy a csapat, a team hatékony 
lehessen. Ez csapatmunka, olyan, 
mint például a futball.  A meccset 
a csapatnak kell játszania és az 
eredményes felkészítést követően 
megnyernie. Az edző bármennyit 
is tesz a csapat eredményességéért, 
amikor a játék elkezdődik, akkor ő 
hátt érbe szorul. A csapat, a csoport-
munka a lényeg. A játékosok helyett  
nem lehet játszani. A csatát a pályán 
már a csapatnak kell megnyernie.

– Hogyan vált a NATO ve zény lő-
zászlósává?

– Egy mechanikus procedúra 
után. Nemzetek pályáznak a beosz-
tásra, és a döntést követően nevezik 
ki a vezénylőzászlóst, rangidős al-

Emlékfotó a magyar bajtársakkal

Az MH Altiszti Akadémia parancsnokával

tisztet. A SACEUR előzetes felkéré-
sére mondtam igent, és ma ebben a 
beosztásban vagyok. Tevékenysé-
gemnek négy fontos területe van, 
úgymint a SACEUR prioritásainak 
kiszolgálása, a fenntartható erő 
kialakításának biztosítása, a nem-
zetekkel való hatékony együtt mű-
ködés fenntartása és a parancsnok 
szándékának hatékony kommuni-
kálása a szervezeten belül és kívül.  

– A Katonák voltunk című fi lm 
alapján a Magyar Honvédség altiszti 
karában kialakult egyfajta képi el-
képzelés a vezénylőzászlós karakte-
réről. A koreai háború veteránja, Basil 
Plumley zászlóalj-vezénylőzászlós 
alakja meglehetősen hat korunk ge-
nerációjára is. Hogyan látja a rangidős 
altiszti szerepek helyzett ől való füg-
gőségét?

– Van úgy, hogy van lehetőség az 
eszmecserére, és van úgy, hogy in-
kább cselekedni kell. Majd később, 
a feladat végeztével már meg lehet 
beszélni a tapasztalatokat. A kato-
nai vezetés szabályait, módszereit a 
helyzett ől függően kell értelmezni, 
és az adott  helyzethez kell adaptál-
ni. Fontosnak tartom a motiváltsá-
got és a felkészültséget. Ismerni kell 
a történelmet, az adott  katonai szer-
vezet történetét, múltját. A fi lmet 
én magam is látt am. Jónak tartom a 
karakter megszemélyesítését. 

– Vezénylőzászlós úr, mit üzen a 
Honvéd Altiszti Folyóirat olvasóinak?

– Nagyszerűnek tartom, hogy 
az altiszti állomány rendelkezik 
egy saját kiadvánnyal, amelyik az 
altiszteket érintő problémákkal, 
kérdéskörökkel foglalkozik. Ez a 
lehetőség egyben kifejezi a kato-
nai felső vezetés támogatását is az 
altiszti kar irányában. Úgy gondo-
lom, hogy a folyóiratuk lehetőséget 
ad a tanulásra és üzenetközlésre. 
Meggyőződésem, hogy a katonai 
szervezet úgy működik, ahogy az 
altiszti kara tevékenykedik. A lé-
nyeg, hogy a küldetés teljesítve le-
gyen. Továbbá, legyünk büszkék 
arra, akik vagyunk. Végezzük dol-
gunkat, ahogy megköveteli azt a 
regula és a becsület. Viseljük gond-
ját a katonáinknak és teljesítsük az 
elöljáró, a parancsnok szándékát.  

Dr. Murinkó Att ila mk. alezredes



Base) műveletekben, azaz előretolt 
műveleti bázis támogatásában és 
onnan feladatot végrehajtó bizto-
sító- és összekötő csoportok légi 
biztosításában. Mivel ilyen típusú 
légi felderítést korábban még nem 
végzett  magyar csoport, ezért külö-
nösen nagy felelősség hárult részle-
günkre. A részünkre kĳ elölt feladat 
előkészületei során megtapasztal-
hatt uk, hogy a műveletben az előre-
tolt repülésirányító (Joint Terminal 
Att ack Controller – JTAC) munkája 
nélkülözhetetlen. Amíg az eszköz 
kezelőszemélyzetének feladata a 
felderítési információk begyűjtése, 
illetve a levegőben lévő SUAV irá-
nyítása, addig a JTAC az adott  lég-
térbe belépő és ott  feladatot végre-
hajtó szövetséges helikoptereket és 
más légi eszközöket informálja az 
általunk vezérelt pilóta nélküli re-
pülőgép pozíciójáról. 

Feladatellátásunk során a külön-
böző szállítást végrehajtó konvojok 
biztosításában is közre tudtunk 
működni, ami az akkori biztonsági 
helyzetet tekintve igen fontos ténye-
zővé vált. A repülőeszköz 15 km-es 
hatótávolsága ezekben a biztosítási 
feladatokban is komoly kihívást je-
lentett  számunkra. A felszereltség, 
a konvoj útvonalának hossza, va-
lamint a terepviszonyok fi gyelem-
bevételével kellett  egy új területet 
szemrevételezni, felderíteni. Ki 
kellett  próbálni, hogy miként tud-
juk célszerűen segíteni, támogatni 

nisztánban, a Magyar Honvédség 
Tartományi Újjáépítési Csoport 8. 
váltásában debütált. Azóta a fele-
lősségteljes és kitartó munkának 
köszönhetően a kis hatótávolságú 
felderítő rendszer sikeresen integ-
rálódott  azon sokrétű tevékenység-
körbe, amelyet az afganisztáni mű-
veleti területen az MH PRT minden 
egyes nap végrehajt. 

A rendszert üzemeltető, karban-
tartó és kiszolgáló személyzet két fő 
operátorból és egy gépjárművezető-
ből áll. Mivel Baghlan tartomány-
ban a német erők már több éve fo-
lyamatosan használnak UAV-okat, 
számunkra megoldandó problémát 
jelentett  a légtér koordinációja is. 
A PRT táborából különböző bizto-
sítási, őrzés-védelmi, felderítési és 
légi járőrözési feladatokat látt unk 
el. A táboron kívül pedig az ope-
ratív munkákat, természetesen a 
megfelelő védelmi, tűzszerész- és 
egészségügyi biztosítással együtt  
hajtott uk végre. A kezelői csoport-
nak ki kell szolgálnia az MH PRT 
és szövetségeseinek igényeit, így a 
komplex SUAV-rendszerhez kap-
csolódóan, az új feladatok megol-
dása során, új képességekre és al-
kalmazási területekre tett ünk szert. 
A vezetésem alatt  szolgáló csapat 
számára is felelősségteljes kihívás, 
tapasztalatszerzés és egyben nagy 
élmény volt, amikor a magyarok 
által üzemeltetett  SUAV először 
vett  részt FOB- (Forward Operating 

„A pilóta nélküli repülőgépek 
(Unmanned Aerial Vehicle, továb-
biakban UAV) pályafutása közel 100 
éves múltra tekint vissza. Mára már 
a fejlett  hadseregek fontos felderítési 
tényezői. Az amerikai hadseregben 
megszokott  eljárás az UAV-ok be-
vetése terület felderítésére, melyek 
távolról vezérelve, a levegőből pász-
tázzák végig az adott  terepszakaszt, 
anélkül, hogy akár egyetlen ember 
is az életét kockáztatná” – írja Pető 
Gergő „Merre tart a fejlődés?” című 
cikkében a biztonsagpolitika.hu 
honlapon. Valóban, merre is tart ez 
a szakterület a Magyar Honvédség-
ben? A következőkben erre a kér-
désre kívánok választ adni. 

A Magyarországon történt rend-
szerbe állítását követően az elmúlt 
években számos gyakorlaton töltött  
be kiemelkedő szerepet a Skylark 
1-LE típusú mini UAV-rendszer. A 
műveleti területen feladatot vég-
rehajtó saját és szövetséges, földi 
alegységeken való váratlan rajta-
ütések megakadályozását vagy az 
ellenük irányuló lesállások kiépí-
tésének megelőzését éppúgy segíti 
a SUAV (Small/Short Unmanned 
Aerial Vehicle, kis hatótávolságú 
pilóta nélküli felderítő repülőgép) 
rendszer, mint a tüzérségi célok 
meghatározását, vagy éppen külön-
böző ellenállócsoportok mozgásai-
nak és azok harctevékenységeinek 
felderítését. A SUAV nem csupán 
a műveleteket megelőző felderíté-
si információk megszerzésére és 
továbbítására alkalmas, hanem a 
feladat végrehajtása alatt , a felde-
rítési adatokban lezajló változások 
nyomon követésére is. A begyűjtött  
értékes adatokat az adott  SUAV-
parancsnok rádióeszközön keresz-
tül továbbítja a műveletet irányító 
helyszíni parancsnoknak, lehetősé-
get teremtve számára, hogy gyor-
san és eredményesen reagáljon az 
esetlegesen megváltozott  harcászati 
helyzetre. Az eszköz hatótávolsága 
15 km. Első hallásra kevésnek tűn-
het, de ha a képzett  operátorsze-
mélyzet szakszerűen és okosan vá-
lasztja meg a fel- és leszállóhelyet, 
akkor egy állomás akár 30 km-t is 
átölelhet. Ez az új képesség Afga-
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AZ „ÉG SZEMEI”

JTAC és operátor felderítés közben



kori az időjárási körülmények gyors 
változása. Ezen a műveleti területen 
két hirtelen változó időjárási körül-
mény érdemel kiemelt fi gyelmet: a 
gyakori porvihar és a zápor. Afga-
nisztánban szerzett  tapasztalataink-
nak köszönhetően a kiképzés során 
hatékonyan át tudjuk adni a külön-
böző időjárási jelenségekre alkal-
mazható megoldási lehetőségeket. 
A felkészítést elméleti és gyakor-
lati vizsga zárja le. A vizsga ered-
ményes teljesítésével a résztvevők 
operátori (kezelői) bizonyítványt 
kapnak a Skylark 1-LE rendszerre. 
Ezzel különleges értékké válnak a 
Magyar Honvédség számára. Vé-
leményem szerint nem lehet min-
denkiből SUAV-operátor. Összetett , 
bonyolult feladat- és követelmény-
rendszernek kell megfelelni ahhoz, 
hogy a kiképzésre javasolt katonák 
szakképzett  kezelőkké váljanak. 

Az általunk képviselt érték és új 
képesség méltán emeli a modern 
és hatékony katonai erők közé ha-
zánk hadseregét. A kihívás nagy: 
meg kell felelnünk a XXI. század 
és az aszimmetrikus hadviselés ál-
tal támasztott  követelményeknek, 
minden körülmények között . Cé-
lunk, hogy a Skylark 1-LE rendszer 
hasznosan támogatni és szolgálni 
tudja azt a kitartó munkát és erőfe-
szítést, amelyet a magyar katonák 
végeznek mind honi, mind misz-
sziós területen. Mi, az „ég szemei”, 
vigyázzuk, őrizzük katonáinkat és 
szövetségeseinket, hogy a bátran és 
becsülett el végrehajtott  rendkívüli 
feladatok után biztonságban térhes-
senek haza családjaikhoz, szeret-
teikhez.

Tóth Tamás 
főtörzsőrmester

a konvojok biztonságos elhaladását 
a veszélyesebb terepszakaszokon is. 
A célterület feltérképezése és bere-
pülése során 26 km-re tudtuk nö-
velni a SUAV hatótávolságát. 

A másik kulcsfontosságú terü-
let amire nagy hangsúlyt kell fek-
tetnünk, az a kiképzés–felkészítés. 
A folyamat több szakaszból áll. A 
négyhetes repülési alapismereteket 
adó tanfolyamot követően a kikép-
zés az MH 24. Bornemissza Ger-
gely Felderítő Zászlóaljnál folyik. 
A leendő operátorok itt  sajátítják el 
a Skylark 1-LE rendszerrel kapcsola-
tos elméleti tudást, amelyet egy erős 
és célirányos, úgynevezett  típus-
ismereti vizsga zár le. Majd követ-
kezik a harmadik lépcső, ami már 
gyakorlatiasabb és sokkal nagyobb 
koncentrációt igényel. A sikeres fel-
adat-végrehajtás után következő ne-
gyedik szakaszban a katonák meg-
ismerkednek az MTS-rendszerrel 
(Mission Trainer Simulator). Az 
MTS használatánál új elemként 
megjelenik a kamera mozgatásának 
és pozícionálásának megismerése, 
illetve gyakorlással készségszintű-
re emelése, ami kiemelt feladat. Az 
indítási folyamat az egyik legtöbb 
körültekintést igénylő művelet, így 
a felkészítésben is kellő hangsúlyt 
kap. A kiképzendők csak akkor tér-
hetnek át a Skylark 1-LE rendszer 
éles alkalmazásának elsajátítását 
szolgáló utolsó kiképzési szakaszba, 
ha már biztonsággal tudják kezelni 
a gyakorlóeszközt. A repülés során 
számos nehézség felmerülhet, e kör-
be tartoznak a hirtelen megváltozott  
időjárási körülmények. A kezelőnek 
a repülőgép megóvása érdekében 
erre azonnali, hatékony lépésekkel 
kell reagálnia. Afganisztánban gya-
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hegyeket, ahol poros hadiutakon 
vándoroltak egyik körletből a má-
sikba. Ezt a kalandot fűszerezte, 
hogy nem eredeti beosztásában, 
hanem alegység-szolgálatvezető-
ként kellett  bizonyítania, mivel az 
eredeti szolgálatvezető tartósan 
egészségügyi szabadságon volt. 
„Neked ehhez is érteni kell, hiszen 
érett ségid is van”– mondták az öreg 
tiszthelyett esek. A gyakorlat végén 
az ütegparancsnok elégedett  volt a 
teljesítményével, hiszen ett ek, itt ak, 
volt hol aludniuk. Ezen a gyakor-
laton találkozott  először a mostani 
parancsnokával is, aki az akkori 
bevett  szófordulatt al élve le is „ko-
paszozta”, és azóta is vita tárgyát 
képezi, hogy miért is itt a meg az 
utolsó korty alumíniumízű málna-
szörpöt Dezső kulacsából…

Első igazi beosztását – ahol már 
mint vezető tevékenykedett  – harc-
álláspont-rajparancsnokként élte 
meg. Ez a raj rögtön szakaszmére-
tűre duzzadt egy átszervezés ke-
retében, ahol természetesen nem 
volt a szakaszparancsnoki beosztás 
feltöltve. A legszebb emlékei között  
őrzi a 26 sorállományú katonával el-
töltött  időszakot. A mai napig hálás 
nekik az elkötelezett ségért, becsüle-
tes munkáért, amit együtt  végeztek.

A Magyar Honvédségben min-
dig is voltak olyan tiszthelyett e-
sek, akik kikezdhetetlen szakmai 
tekintéllyel és rutinnal tudták be-
folyásolni az őket és beosztott aikat 
érintő folyamatokat – és nem a saját 
kényelmet, sokkal inkább a szak-
mai eredményességet szem előtt  

A családban Kalamár főtörzs-
zászlóst megelőzőleg senki szolgált 
hivatásos katonaként. A katonai pá-
lya iránti érdeklődését az általános 
iskolában rendezett  honvédelmi 
napok és szombathelyi gyerekként 
a határőrség szakkörei és nyári tá-
borai keltett ék fel. A katonai kollé-
gium helyett  azonban esztergályos 

szakmunkástanulóként folytatt a 
tanulmányait; a családi hátt érnek 
köszönhetően ugyanis szülei in-
kább egy „rendes-becsületes” szak-
mát kívántak Dezsőnek adni. Ám 
a toborzók utolérték; ebben az idő-
ben már aktív sportlövő volt, ami 
az önfegyelem mellett  a katonai 
orientációt is táplálta. A szakmun-
kásiskolát követően három eszten-
dőt dolgozott  tanult szakmájában, 
de a többműszakos iparosélet nem 
elégített e ki kalandvágyát. Ebben 
az időben, a ’80-as évek közepén a 
technikaorientált honvédség nagy 
számban igényelte a tiszthelyet-
teseket. Húszesztendősen, három 
sorozási procedúrával a háta mö-
gött  már nem engedélyért fordult a 
szüleihez, hanem bejelentett e, hogy 
jelentkezett  a tiszthelyett esképzőbe, 
hiszen „úgyis el kell menni ka-
tonának”, nyugtatt a édesanyját. 
1991-ben végzett  katonai tanulmá-
nyaival, amit a nagyoroszi Csapat-
légvédelmi Kiképző Központban 
kezdett , de utolsó félévét a Bolyai 
János Katonai Műszaki Főisko-
lán fejezte be kiváló eredménnyel, 
törzsőrmesterként. Azon kevés sze-
rencsések közé tartozott , akik a két-
éves tiszthelyett esképzés után, az 
addigi esti tanulmányokat is beszá-
mítva egy évig érett ségire készül-
hett ek már hivatásos katonaként. 

Katonai szolgálatát a keszthelyi 
MH 7. légvédelmi rakétaezrednél 
mint indítóállvány-rajparancsnok 
kezdte. Rengeteg élménye fűződik 
ehhez a kalandos első időszakhoz. 
Már legalább két napja volt a „C” 
ütegnél, amikor a szokásos reggeli 
riadóval elindultak egy háromna-
pos célkövetési gyakorlatra. Dezső 
még Keszthely városát sem ismer-
te, nemhogy a környező dombokat, 

Közelkép

MESTERSÉGEM CÍMERE: VEZÉNYLŐZÁSZLÓS 

A fi lmtörténettől kezdve a sporton át az élet számos területén alakulnak ki sorsösszefonódások kollé-
gák között. A Magyar Honvédség vezénylőzászlósi karának ilyen klasszikus párosa a Kalamár Dezső 
főtörzszászlós és Gervai János törzszászlós  kettőse. A vezénylőzászlósi akadémiától Afganisztánon 
át számos alkalommal keresztezték egymás pályáját, így nem meglepő módon itt, a Honvéd Altiszti 
Folyóiratban is egyszerre mutatjuk be őket.

Ha azt mondom Győr, so-
kaknak az Audi vagy a kézi-
labdás lányok ugrik be, és 
esetleg csupán harmadik 
helyen az, hogy ez a dunán-
túli város ad otthont hazánk 
egyetlen légvédelmi rakétás 
katonai szervezetének. Az 
MH 12. Arrabona Rakétaezred 
vezénylőzászlósa Kalamár 
Dezső főtörzszászlós.

Kalamár Dezső (jobbra) főtörzsőr-
mesterként…

BIZALOM ÉS ŐSZINTE KOMMUNIKÁCIÓ
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tartva. Akkor még nem hívták őket 
vezénylőzászlósoknak, ám tényke-
désük a szakma legszebb hagyo-
mányait követt e. Dezső életében a 
’90-es években két ilyen – mai szó-
használatt al élve – mentor altiszt is 
tevékenykedett ; Szigeti Gábor zász-
lós és Berkes Csaba főtörzsőrmes-
ter megmutatt ák azokat a működő 
modelleket, módszereket, amelyek-
kel tisztességesen és eredményesen 
lehet kiállni a tiszthelyett esek és a 
katonák érdekében. Az akkor ta-
nultakból a mai napig sokat merít a 
mindennapi munkája során. 

Kalamár főtörzszászlós egyi ke
volt az első kinevezett  vezény lő  -
zászlósoknak, és részt vett  a 
CUBIC-csoport vezett e tiszthelyet-
tesi felkészítő rendezvényeken is. A 
katonai szakirodalom szűkölködött  
a vezénylőzászlós feladatait tárgya-
ló művekben (alapvetően ma sincs 
ez másként). Az ezredfordulón 3-4 
olyan szakmailag értékelhető pub-
likáció jelent meg a szaksajtóban, 
ami a rangidős tiszthelyett esek fel-
adataival foglalkozott . Ezek egyi-
ke Végh Ferenc vezérezredes írása 
volt; Kiss Álmos Péter és Rostás 
Miklós, a CUBIC-csoport nyugál-
lományú amerikai tanácsadói pub-
likáltak még a témában. Ezeket 
elolvasva alakult ki benne az a fő 
irányvonal, amit a mai napig követ-
hetőnek tart. Az első lépéseket ak-
kori parancsnoka, dr. Varga László 
mk. dandártábornok útmutatása 
kísérte. Az ő segítségével alapozta 
meg azt, amit a mai napig a legfon-
tosabbnak tart, az informális tekin-

télyét. Ekkor történt, hogy az egyik 
nap a parancsnok és a személyügyi 
főnök egy rövid beszélgetésre invi-
tálta. A téma elővezetésére nem pa-
zarolták az időt: „Dezső, áprilistól 
elmegy Amerikába tanulni!”. Hirte-
len minden kreativitását összeszed-
ve, változatos kifogások gyártásába 
kezdett , ám hiába. „Maga már fel-
épített e a vezénylőzászlósi testü-
letet, elműködik az egy évig maga 
nélkül is…”– zárta rövidre a kérdést 
Varga tábornok.

A vezénylőzászlósi tevékeny-
ség alapja Kalamár Dezső szerint 
a bizalom és az őszinte kommu-
nikáció. Ars poeticáját egy mon-
datban így foglalná össze: „Tedd 
azt, amiben hiszel, hogy jó! Akkor 
is, ha senki sincs, aki megítélje, 
hogy helyes döntést hoztál.” Mint 
a fent leírtak is mutatják, Kalamár 
főtörzszászlósnak sok és változatos 
kalandban és utazásban volt eddig 
része. Amerikától Kelet-Európa és 
a Balkán országain át egészen Af-
ganisztánig sok érdekes helyre el-
jutott . Tanulhatott , és megmérett et-
hett e tudását itt hon és nemzetközi 
környezetben is, mondhatni igen 
eredményesen. Coin-gyűjteménye 
már közelít ahhoz a ponthoz, ahol 
katalógust kellene vezetni. Dezső 
szeretné eredményesen befejezni 
egyetemi tanulmányait, és végzett -
ségét kamatoztatni. De a legfon-
tosabb a család, elsősorban nekik 
szeretne egy nyugodt időszakot 
biztosítani az elmúlt év tized próba-
tételei után.

Berek Zsolt törzszászlós

 … és főtörzszászlósként
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Gervai törzszászlós családjában őt 
megelőzően hivatásszerűen nem 
volt senki sem katona. Anyai nagy-
apja szolgált a második világhábo-
rúban, édesapja pedig határőr volt 
az ötvenes években. Középiskolai 
tanulmányait Miskolcon folytatt a, 
erősáramú berendezésszerelőnek 
tanult. Ismerősei közül, akik már 
akkor dolgoztak, többen panaszkod-
tak arra, hogy mennyire rossz kisza-
kadni a munkából, a magánéletből 
a katonaság miatt . Ennek hatásá-
ra – 1987-ben járunk – döntött  úgy 
János, hogy amint lehet, ő bizony 
letudja a katonásdit. A hadkiegészí-
tő parancsnokságon érdeklődésére 
elmondták, hogy szülői engedéllyel 
már 17 évesen is bevonulhat, így 
már akkor eldöntött e, hogy iskola 
után berukkol a seregbe! Mindezt 
úgy, hogy semmilyen információ-
ja, ismerete nem volt a mundéros 
életről. A középiskola utolsó évében 
egy, a katonaélet előnyeiről (idézet 
Jánostól:„Megjegyzem, akkor fel sem 
tűnt, hogy hátrányokról nem volt szó”), 
és a tiszthelyett esképzésről szóló to-
borzó előadás hatására döntött  úgy, 
hogy jelentkezni fog tiszthelyett es-
iskolába. A villamossági alapok mi-
att  a rádiótechnikai szakot válasz-
tott a. Debrecenben az Oláh István 
Légvédelmi Kiképző Központban 
lett  hallgató, ahol 1989-ben avatt ák 
őrmesterré. Katonai végzett sége 
alapján harcálláspont-váltáspa-

rancsnok lett . A szakaszban 14-en 
végeztek, értelemszerűen, akinek 
volt a lakhelyéhez közel rádiótech-
nikai alakulat, oda jelentkezett , 
arra a helyre más nem pályázott . 
Sárospatakiként Jánosnak nem sok 
választása volt még úgy sem, hogy 
tanulmányi átlag alapján a legjobb 
volt a szakaszban, és az akkori szo-
kások alapján elsőnek választhatott  
szolgálati helyet. Így tehát két le-
hetősége volt: Dunántúl vagy Du-
nántúl. Az egyik Velencét, a másik 
Szentkirályszabadját jelentett e. Vé-
gül az utóbbi mellett  döntött , ahol 
az rt. századnál ügyeletes váltáspa-
rancsnoki beosztásba került. 

Gervai törzszászlós számára 
máig felejthetetlen emlék az első 
napok izgalma, amit a beosztás át-
vétele jelentett . Ne feledjük, ’89-et 
írunk, minden megváltozott  ak-
kor az országban! A honvédség is 
akkor jött  létre a Néphadseregből, 
már nem elvtársak voltunk, ha-
nem bajtársak. 1989. október 23-án 
kikiáltott ák a Magyar Köztársasá-
got! Érdekes élmény volt megta-
pasztalni, hogy mennyire más volt 
minden a valóságban, mint amit a 
kiképzéseken tanultak. Mégis az 
első mély nyomot hagyó katonai él-
ménye az volt, hogy alig három hét-
tel Szentkirályszabadjára való meg-
érkezése után már ő volt a katonai 
eskün a díszszakasz parancsnoka. 
Akkor, ott  „bekatt ant” valami nála. 
Jóllehet már hallgatóként is sokat 
díszelgett , alakias volt, talán picit 
jobban is, mint mások, ám ekkor 
érzett  rá először a vezénylés ízére. 
Viszonylag hamar megtanulta az 
„átszervezés” jelentését is: első be-
osztása négy hónap után megszűnt 
a század felszámolásával.

A katonai vezetővé válás első 
lépéseként 1990 januárjában már 
egy rajparancsnokokat felkészítő 
kiképzésen kiképző, majd ugyan-
ezen év februárjában Börgöndön 
kiképzőszakasz-parancsnok. Ott  
érez te először, hogy igazán a ki-
képzéssel szeretne foglalkozni. 
Szentkirályszabadjára visszakerül-
ve előbb lokátortechnikus, majd 

a beosztás megszűnése után táv-
beszélő- és géptávíróközpont-pa-
rancsnok. A következő állomás pá-
lyafutásában Mezőfalva, ahol ismét 
lokátoros lett , ismét technikus. Az 
akkori szokásoknak megfelelően a 
sorállomány alapkiképzését az ala-
kulatok a saját állományukból ol-
dott ák meg.  Így ő is számtalanszor 
volt kiképzőszakasz-parancsnok, 
amit szívesen végzett . Később ere-
deti beosztása mellett  szolgálatve-
zető, majd szakaszparancsnok lett , 
fokozatosan tolódva a technikai 
pályáról a parancsnoki felé. Igyeke-
zett  mindig következetes és köve-
telménytámasztó lenni. Akkoriban 
nem minden katona rajongott  érte. 
Ugyanakkor az akkori sorkatonái 
közül azok, akik ma hivatásos ka-
tonaként szolgálnak, sokszor mond-
ják: abból „élnek”, amit akkor ott , 
Mezőfalván megtanultak. Gervai 
törzszászlós számára ez az igazi el-
ismerés. 

Gervai János a vezénylőzászlósi 
rendszer bevezetésétől, 2001 márci-
usától vezénylőzászlósként szolgál 
a honvédségben. Úgy érzi, hogy az 
elején konkrét, meghatározott  el-
képzelés nélkül próbálták mindany-
nyian végezni a munkát; nehéz volt 
a kezdet, szokatlan volt számára ez 
a „villámhárító” szerep. Mezőfalva 
felszámolásakor nagyon közel volt 
a leszereléshez. Úgy érezte, nem 
számolnak vele sehol, hiába volt 
már akkor középfokú angol nyelv-
vizsgája, hiába tett  szert különböző 
katonai tapasztalatokra. Aztán az 
egyik volt kolléga, aki Székesfehér-
váron az Alba Regia Vezetésbizto-
sító Zászlóaljnál dolgozott , felhívta, 
hogy ott  van üres beosztás. Hadmű-
veletes helyet ajánlott ak fel számá-
ra. Be is rendelték személyi beszél-
getésre, amikor kiderült, hogy azt a 
beosztást egy második körös szemé-
lyi beszélgetésen már másnak felkí-
nálták. Ha már ott  volt, felkínáltak 
neki egy másik, logisztikai tervező 
tiszthelyett es beosztást. Bár nem 
tudta miről szól, de mivel szeretett  
volna katona maradni, elfogadta. 
Már csak a személyi beszélgetés volt 

Közelkép

LEGYÜNK BÜSZKÉK ARRA, HOGY A MAGYAR 
HONVÉDSÉGBEN SZOLGÁLUNK!

Gervai Jánost a Légvédelmi Kiképző 
Központban avatták tiszthelyettessé
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A HVK Kiképzési Csoportfőnökség 
és a vele együtt működő HM- és MH-
szervezetek gondos és részletekre 
kiterjedő előkészítő munkáját, terve-
zését követően 2012. július 7-én ke-
rült sor az újonnan végzett  altisztek 
avatására. A várva várt ünnepségen 
182 altiszt sorakozott  fel a budavári 
Szent György téren, ami már a kö-
zépkorban is nevezetes hely volt. 
Abban az időben a Szent Zsigmond 
tér nevet viselte, a téren alapfalaiban 
bemutatott  Szent Zsigmond prépost-
sági templomról. A rendezvénynek 
több fi gyelemreméltó érdekessége is 
volt. A mostani volt az első altiszt-
avatás a Magyar Honvédség törté-
netében, hiszen 1941 óta ennek az 
állománynak a tiszthelyett es volt a 
megnevezése egészen 2012. január 

1-jéig. Különösen felemelő érzés volt, 
nemcsak az esküt tett  állomány, de 
a velük együtt  ünneplő valamennyi 
katona számára, hogy a jeles ese-
ménynek a történelmi emlékekkel 
összefonódó Szent György tér adott  
ott hont. Itt  található a Sándor-palota, 
ami 1803 és 1806 között  épült klasszi-
cista stílusban. A teljes helyreállítá-
sát követően, 2003 óta Magyarország 
mindenkori köztársasági elnökének 
rezidenciája, egyben a Köztársasági 
Elnöki Hivatal székhelye.

A következőkben néhány gon-
dolat a poszteren látható képekről: 
mit ábrázolnak és milyen érdekes-
ségeket fedezhetünk fel rajtuk. A 
főképen a Szent György tér déli ré-
szén Korcsog László mk. alezredes 
vezénylő-parancsnok vezetésével az 

eskütételhez felsorakozó altisztek 
alakzata látható. A bal felső kiskép a 
rendezvényre történő bevonulást 
örökített e meg, míg a jobb felső fotón 
az avatott  állomány látható a buda-
vári Palota épületével. Az alsó képe-
ken balról jobbra haladva: az első fel-
vételen dr. Hende Csaba honvédelmi 
miniszter, dr. Szarka Gábor kabinet-
főnök, dr. Benkő Tibor vezérezredes, 
Honvéd Vezérkar főnök és Domján 
László vezérőrnagy, az MH ÖHP pa-
rancsnoka tiszteleg az avatásról elvo-
nuló állomány felé. A második képen 
Prech Balázs őrmester előmondja az 
altiszti eskü szövegét. A harmadik fo-
tón Kriston István főtörzszászlós lát-
ható az avatott  állomány katonáinak 
társaságában. A negyedik felvételen 
dr. Benkő Tibor vezérezredes Kéri 
Kálmán vezérezredesről elnevezett  
dísztőrt ad át a kiválóan végzett  Fe-
hér Gergely őrmesternek.

Dr. Murinkó Att ila mk. alezredes

Közelkép

Poszterkommentár 

ALTISZTAVATÁS 2012

hátra, amelyen meglepetésére a pa-
rancsnok a vezénylőzászlósi mun-
kakörrel kapcsolatos feladatok vég-

rehajtását határozta meg számára. 
Mire a személyügyes rájött , hogy mi 
történik, ő már el is fogadta a zász-
lóalj vezénylőzászlósi beosztását. A 
vezénylőzászlóssá válásban sokat 
segített  Jánosnak az Egyesült Álla-
mokban elvégzett  vezénylőzászlósi 
akadémia (USASMA) is. 

Ars poeticája szerint a vezénylő-
zászlósi beosztás betöltésének alap-
ja a bizalom. Bizalom a parancsnok 
részéről a vezénylőzászlósban, és 
persze a vezénylőnek is feltétlen 
bíznia kell a parancsnokában. A jó 
együtt működés is erre épül. Ez a 
bizalom természetesen nagyrészt a 
katonai tudáson alapul, de nagyon 
fontosak más hétköznapi tulajdon-
ságok is, mint például a lojalitás 
vagy az önállóság. A jövőt tekint-

ve Gervai törzszászlós tervekkel 
teli. Idén végez a Kodolányi János 
Főiskola üzleti kommunikáció sza-
kán, és szeretne hasonló szakon 
egyetemi végzett séget is szerezni. 
Eddig kétszer, egyéni beosztásban 
szolgált misszióban, Koszovóban és 
Afganisztánban. Mindkét esetben 
nemzetközi környezetben is sike-
rült kivívnia elöljárói elismerését. 
Lehetőség szerint ismételten meg-
méretné magát missziós feladatkör-
ben. Vezénylőzászlósként a katonák 
kiképzett ségét, fejlődését szeretné 
elősegíteni. Gervai törzszászlós va-
lamennyi bajtársának azt ajánlja: le-
gyünk büszkék arra, hogy a Magyar 
Honvédségben, ebben a remek em-
berekből álló csapatban szolgálunk! 

Berek Zsolt törzszászlós

A törzszászlós ismét megméretné 
magát missziós beosztásban
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– Tábornok úr! Melyek voltak az 
első gondolatai, amikor kinevezését 
követően első alkalommal belépett  az 
Altiszti Akadémia kapuján?

– Természetesen a feladat, a ki-
hívás foglalta le a gondolataimat 
leginkább. Az Altiszti Akadémia – 
mind a név, mind a szervezet maga 
– még mindenkinek új volt, nekem 
azonban különösen, hiszen egy 
más területen, más beosztásban 
szolgáltam tavaly év végéig. Azon 
gondolkoztam és gondolkodom az-
óta is, hogy miként lehetne az aka-
démiának olyan, a hagyományokon 
alapuló, de mégis új, modern jelle-
get adni, amelyet nemcsak az elöl-
járóink, de a Magyar Honvédség 
teljes állománya, azon belül pedig 
kiemelten az altiszti kar joggal el-
várhat. Hogyan lehet a már létező, 
biztos alapokat megtartani és mi-
ben lehet, kell változtatni? Milyen 
módon lehet összehangolni az al-
tisztek képzését, a legénység ki-
képzését, a számtalan tanfolyamot 
és a nemzetközi téren is elismert 
speciális képességeinket? Hogyan 
állíthatom magam mellé a parancs-
nokokat, a vezénylőzászlósi kart, 
az altiszteket és nem utolsósorban 
a kiképzendőket? Hogyan lehet 
maximálisan kihasználni az alap-
rendeltetésből fakadó feladataink 
és az állandó állomány érdekében 
irigylésre méltó laktanyai, kikép-
zési, kulturális és sportobjektuma-
inkat? Összességében: hogyan le-
het az akadémiát a honvéd altiszti 
kar „alma materévé", alapbázisává 

formálni, hogyan lehet kialakítani 
azt, hogy Szentendrét valamennyi 
magyar honvéd altiszt a sajátjának 
érezze?  

– Hogyan látja az első hónapok el-
teltével ennek a feladatnak az össze-
tett ségét, mozgási irányát és tempóját?

– Kétségtelen és a végrehajtott  
missziók tapasztalatai alapján meg-
kérdőjelezhetetlen, hogy a modern 
altiszti kar kialakítása, fenntartá-
sa és továbbfejlesztése a Magyar 
Honvédség számára is megha-
tározó jelentőségű feladat lesz a 
közeli és távoli jövőben egyaránt. 
Ezt az alapvető érdeket felismer-
ve és tágabb viszonyrendszerbe 
helyezve foglal állást emellett  az 
új humánstratégiai koncepció és a 
jelenleg kidolgozás alatt  álló, a ka-
tonák jogállásáról szóló törvény is. 
Az első altiszti avatás idén nyáron 
volt, ugyanakkor meg kell említeni, 
hogy ezeket az új altiszteket még az 
MH Altiszti Akadémiába integráló-
dó Kinizsi Pál Tiszthelyett es Szak-
képző Iskola bocsátott a ki. A valós 
integráció, az altisztképzés átvétele 
a következő iskolaévvel kezdődik. 
Ekkortól számíthatjuk majd tehát, 
hogy a hagyományokat maximáli-
san fi gyelembe vevő, de új elveken 
alapuló, modern képzésben része-
sülnek altisztjelöltjeink. A tempó 
tehát gyors, ugyanakkor nem sza-
bad elfeledkeznünk arról, hogy 
a tapasztalatokat menet közben 
gyűjtsük, rendszerezzük, elemez-
zük és értékeljük. Ezek birtokában 
tehetünk csak majd felelős javasla-
tokat az elöljáró felé a rendszer fi -
nomhangolására, hatékonyabb és 
eredményesebb képzés megvalósí-
tására. Mindezek mellett  fel kell épí-
tenünk, ki kell alakítanunk egy új 
hagyományt, egy új miliőt, amelyet 
a Magyar Honvédség valamennyi 
altisztje a magáénak érez. Ennek 
érdekében szoros és élő kapcsolat-
ban vagyok, vagyunk a Magyar 

Honvédség vezénylőzászlósaival. 
Azt szeretném, ha az akadémia 
mindannyiuké lenne, ahová szíve-
sen és rendszeresen visszatérnének, 
amit élő fórummá, valós altiszti bá-
zissá alakítanának. 

– Tábornok úr, hogyan látja napja-
ink altiszti karát? Mit gondol, melyek 
azok a területek, amelyeken erősítés-
re lenne szükség? 

– Nos, én úgy gondolom, hogy 
az elmúlt évtizedek változásai ge-
neráltak néhány nem túl pozitív 
fejleményt is. Ezek közé tartozik 
az általános katonai ismeretek és 
az alapszintű vezetőképzés elseké-
lyesedése, elhalványulása. Tegyük 
hozzá rögtön: a honvéd altisztek 
mindig és mindenütt  igyekeztek 
maximális erőfeszítéssel és elhiva-
tott sággal szolgálni. Hogy mást ne 
is említsek: véleményem szerint 
a külföldön végrehajtott  missziós 
feladatok jelentős részénél altisztek 
tucatjai kerültek – olykor éles harc-
helyzetben – döntési helyzetbe, és 
döntéseik helyesnek bizonyultak. 
Végrehajtott ák a feladatot, eredmé-
nyesen irányított ák alárendeltjeik 
harcát és emellett  sikeresen megóv-
ták katonáink életét. Ezt nem sza-
bad elfelejtenünk. A kisalegységek 
vezetésén kívül az altisztek azok, 
akik működtetik, karbantartják és 
javítják a technikát, ellátják és gyó-
gyítják az állományt, illetve elvég-
zik a milliónyi papírmunkát, ami 
egy bonyolult haderő működteté-
séhez óhatatlanul szükséges. Min-
dent egybevetve, az átt örési pontot 
az altisztek masszív, megbízható és 
egységes alapfelkészítésében látom, 
amelyre minden más speciális is-
meret épülhet.

– Milyen konkrét elképzelései van-
nak az altiszti kar kiválasztásával és 
képzésével kapcsolatban?

– Összhangban az elöljárói dön-
tésekkel, az altiszti kar is alapve-

Kiképzés–felkészítés

„AZ ÁTTÖRÉSI PONTOT AZ ALTISZTEK MASSZÍV, 
MEGBÍZHATÓ ÉS EGYSÉGES ALAPFELKÉSZÍTÉSÉBEN 
LÁTOM”
Beszélgetés Horváth Gábor dandártábornokkal, az MH Altiszti Akadémia parancsnokával
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tően két eltérő karriermodellre 
fog épülni: a katonai vezető és a 
specialista karriermodelljére. A 
katonai vezetővel kezdem. Ör-
vendetes módon a közelmúltban 
végre átt örést hozott  az az évek 
óta érlelt elgondolás, amely a ka-
tonai vezetőnek, azaz rajparancs-
noknak, harckocsiparancsnoknak, 
lövegrajparancsnoknak, szakasz-
tiszthelyett esnek, vezénylőnek csak 
olyan altisztet képzel el, aki már 
szerződéses legénység állományú 
katonaként bizonyított . Ez, véle-
ményem szerint, jelentős előrelé-
pés a helyes irányba. Amit velük 
szemben itt  az akadémián köve-
telményként támasztani kell, az a 
vezetői ismeretek elsajátítása – és 
itt  rengeteget számít a helyes kivá-
lasztás, így az alakulatparancsnok 
és vezénylőzászlós kollégák felelős-
ségteljes döntése –, a szakmájuknak 
megfelelő szaktechnikai ismeretek 
megszerzése vagy elmélyítése, illet-
ve ezen felül a nyelvi képzett ségük 
fejlesztése, amelynek a feltételeit 
természetesen még meg kell terem-
teni. A technikai beosztású, specia-
lista altisztet pedig továbbra is önál-
ló szakmai képzés keretében lehet 
elképzelni. Nem szolgáltathatjuk ki 
magunkat a munkaerőpiac szeszé-
lyes változásainak. Ezeket a fi atal, a 
belépési követelménynek megfelelt 
újonc altisztjelölteket a választott  
szakmájuknak megfelelő szakkép-
zésben kell részesíteni, ideértve a 
nyelvi képzést is. Mindkét alapve-
tő karriertípusnak biztosítania kell 
a továbblépés lehetőségét, amelyet 
megfelelő szaktanfolyamok elvég-
zésével, következetes tanulást és 

eredményes szolgálatot követően, 
sikeres vizsgákhoz kötött en képze-
lek el. A nagy kérdés itt  a karrier 
csúcsa: gondolkodnunk kell arról, 
hogyan lehet folyamatosan inspirá-
ló, egészséges versenyre ösztönző 
beosztások sorával kecsegtetni az 
altiszti kart.

– Ehhez kapcsolódóan, úgy gondo-
lom, szintén fontos megemlíteni a Ma-
gyar Honvédség vezénylőzászlósait. 
Hogyan látja a vezénylőzászlósok he-
lyét és szerepét a Magyar Honvédség 
rendszerén belül?

– Ha azt mondjuk – és én ezt val-
lom is –, hogy az altiszti és ezen be-
lül a zászlósi kar a Magyar Honvéd-
ség gerince, akkor annak, az emberi 
testhez hasonlóan, meghatározza 
tartását is. A vezénylőzászlósok 
rendszeresítése szerintem adekvát 
válasz volt egy modern, technikai-
lag fejlett  és bonyolult haderő mű-
ködtetésének megbízható biztosí-
tására. Tudomásul kell vennünk, 
hogy az altiszti karnak nemcsak a 
létszáma, de a felelőssége is kibő-
vült. Véleményem szerint a XXI. 
században végleg le kell számol-
ni azzal a kontinentális porosz–
szovjet eredetű rendszerrel, ahol a 
tisztek is, elsősorban alacsonyabb 
rendfokozatban, gyakorlatilag al-
tiszti feladatokat látt ak el. Ehhez 
nem lesz elég tiszt, és nem is kell 
hozzá tiszti végzett ség vagy tiszti 
diploma sem. A minap egy állo-
mánygyűlésen úgy fogalmaztam: 
azt várom el az altisztektől, hogy 
az elgondolásokat végrehajtható 
cselekvések sorává fordítsák le. Se 
többet, se kevesebbet. Hogyan jön 

ide a vezénylőzászlósi állomány? 
Úgy, hogy ezen cselekvések sorát is 
irányítani kell, továbbá megbízható 
visszajelzést kell kapni arról, hogy 
a feladatok végrehajtását az altiszti 
kar részéről nem fenyegeti valami-
lyen hiányosság, például valami-
lyen feltétel hiánya. Nem arról van 
szó, hogy kett ős vezetői struktúra 
működik – ahogy att ól több kritikus 
is fél –, hanem arról, hogy a paran-
csok, utasítások, intézkedések értel-
mét is továbbítani kell, nem csak és 
kizárólag a betűjét. És arról is, hogy 
az altiszti, zászlósi kar érezze, hogy 
egy alakulat működtetése nem csu-
pán a tábornokok és tisztek „úri 
passziója”, hanem csapatmunka, 
ahol mindenki számít és minden-
kinek megvan a maga – kicsiny, de 
időnként annál fontosabb – felelős-
sége.

– Tábornok úr, a beszélgetés zárá-
saként mit üzen a Honvéd Altiszti Fo-
lyóirat olvasóinak?

– Ha lehetséges, egy velem meg-
történt esett el kezdeném. Néhány 
évvel ezelőtt  az EU Katonai Tör-
zse, amelyben akkor szolgáltam, 
díszegyenruhában sorakozott  fel 
az új főigazgató beiktatására. Még 
az alakzatrendezésnél tartott unk, 
amikor odalépett  hozzám a ve-
zénylő parancsnok, a közvetlen 
elöljáróm, egy spanyol tengernagy, 
és azt mondta: „Tudja, Gábor, itt  vé-
gignézve ezen a rengeteg parádés 
egyenruhán, csak az ön fején talál-
ható sapka, meg a lengyel kollégája 
»czapkája« tanúskodik igazi, hami-
sítatlan nemzeti hagyományokról!” 
Amit üzenni szeretnék ezzel, az az, 
hogy ne legyünk restek felkutatni 
és megőrizni időt álló hagyománya-
inkat, és bátran törekedjünk azokra 
alapozva, azokat beépítve, új ha-
gyományokat is kialakítani. Ezért 
arra kérem a folyóirat olvasóit, ha 
az akadémiával, vagy tágabb érte-
lemben a Magyar Honvédség altisz-
ti karának működésével kapcsolat-
ban ötletük, kezdeményezésük, 
gondolatuk támad, ne habozzanak 
megosztani velem, velünk: nyitott  
kapukra, meghallgatásra találnak. 
Mert ez az akadémia az önöké, a 
Magyar Honvédség altisztjeié és 
zászlósaié.

Murinkó Att ila mk. alezredes
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16 Misszióban

tojásos rántott a vagy marhapörkölt 
elfogyasztása is közelebb hozza az 
ott hon érzését.

– Milyen elképzeléseid vannak a 
jövőddel kapcsolatban, szóba jöhet 
esetleg további külföldi misszió?

– Elsősorban tisztességgel igyek-
szem befejezni ezt a küldetést. Sze-
retném az itt  megszerzett  tapaszta-
latokat, információkat, élményeket 
a hazai munkámban, az MH Civil-
katonai Együtt működési és Lélek-
tani Műveleti Központban kama-
toztatni. És remélem, hogy a jövő 
még tartogat hasonló kihívásokat, 
erőpróbákat, úgy ahogy az történt 
az elmúlt húsz év során. 

– Kedves Erika, mit üzennél a he-
gyeken túlról, Pol-e Khumri bázisról 
lapunk olvasóinak? 

– Számos misszióval és 20 év 
szolgálatt al a hátam mögött  bátran 
állíthatom, hogy az altisztek mun-
kája nélkülözhetetlen nem csupán 
honi területen, de a missziós felada-
tok végrehajtásában is. A szakem-
bereket, a tudást, a tapasztalatot, a 
lojalitást a nemzetközi környezet-
ben is nagyon sokra értékelik és el-
ismerik. De éreznünk kell a felelős-
ségünk súlyát is. Egy személyben is 
egy országot képviselünk.  Bárhol 
jártam a világban mindig büszke 
voltam arra, hogy magyar katona 
vagyok. Mindenkit arra biztatok, 
hogy ennek szellemében végezze a 
munkáját ott hon és külföldön egy-
aránt. Ez biztosítja számunkra azt 
az elismerést, ami az állománykate-
góriánk státusát tovább szilárdítja.

– murinkó –

Szabóné Varga Erika zászlós 20 éve 
elkezdődött  katonai karrierje során 
több katonai szervezetnél szolgált 
és bejárta a külszolgálati missziók 
jelentős részét. Még a kezdetek kez-
detén, amikor a Magyar Honvédség 
1996-ban, az első jelentős és igen 
nagy létszámú missziónkban, az 
IFOR-ban már megmutatt a szakmai 
képességeit, a Magyar Honvédség 
Műszaki Kontingensének állomá-
nyában szolgált. Erika különösen 
szívébe zárta a Nyugat-Balkán tér-
ségét, hiszen később még visszatért 
a KFOR-misszióba. Azt követően 
Sínai-félszigeten szolgált katonai 
rendészként, a Multinational Force 
and Observer (MFO) többoldalú 
megállapodás alapján létrehozott  
nemzetközi feladatban. Majd az 
egyik legnagyobb kihívást jelentő 
külszolgálati vezénylésben láthat-
juk ismét, az MH Tartományi Újjá-
építési Csoport (MH PRT) 3. váltás 
állományában, szóvivői feladatkör-
ben. Nagy valószínűséggel mind 
a térség, mind a feladatkör megra-
gadta emberi és szakmai oldalról 
is, hiszen jelen írás készítésekor is 
kint tartózkodik Pol-e Khumriban. 
A fentiekből is jól érzékelhető, hogy 
nem igazán az egyszerűbb, rutin 
külszolgálati feladatok vonzott ák, 
vonzzák Szabóné Varga Erika zász-
lóst, hanem a folyamatos kihívást 
keresi, és a próbára tevő területeken 
bizonyítja felkészültségét és tett -
rekészségét. Jelenleg az MH PRT 
12. váltásának CIMIC-részlegében 
mint nő- és gyermekügyekért fele-
lős tevékenykedik, emellett  a kon-
tingens szóvivője is.

– Erika, melyik missziót emelnéd 
ki az elmúlt húsz évből?

– Mindegyiknek megvolt a maga 
szépsége és nehézsége. Mindegyik 
tele volt kihívással és élménnyel. Az 
IFOR-misszió, mivel az első volt, ta-
lán az volt egyben a legnehezebb is. 
Az induláskor nem tudtuk, hová me-
gyünk, nem voltunk tisztában az-
zal, mi vár ránk. Ott  szembesültem 
először azzal, hogy mit okoz a hábo-
rú. Kiégett , elhagyott  falvak, földön-
futóvá vált emberek és a szívekben 

mélyen gyökerező ellentétek. Ké-
sőbb az MH Tartományi Újjáépítési 
Csoport szóvivőjeként nemcsak az 
volt kihívás, hogy szakmailag ho-
gyan teljesítek, de igazán nagy meg-
mérett etést jelentett  elfogadtatni 
magam nőként egy férfi központt ú 
társadalomban. Ekkor több ezer-
nyi képet is készített em, melyekből 
„Képmesék – Afganisztán” címmel 
könyv is megjelent. 

– Másodszor szolgálsz Afganisz-
tánban. Hogyan lehet akár összeha-
sonlítani a korábbi PRT-időszakban 
tapasztaltakat napjaink valóságával?

– A két misszió között  eltelt 
négy év alatt  szembetűnő a válto-
zás. Nemcsak az emberi gondolko-
dás változott  sokat, de a fejlődés is 
szemmel látható. Gombamód nő-
nek a többemeletes házak, az utak 
állapota is javult; például, míg anno 
a tartomány déli sarkába tizenkét 
órán keresztül utaztunk, ma már 
„csak” hatórás az út. Az oktatásban 
igazán pozitív és nagy előrelépések 
történtek. Sokkal több gyermek ta-
nul már a sátrak helyett  kőépületek-
ben. Természetesen még van tenni-
való bőven, de az afgán emberek 
bizakodóak. Hisznek abban, hogy 
az országukban a nemzetközi erők 
kivonulása után sem torpan meg a 
fejlődés.

– A fényképezés hobbi, vagy in-
kább már elhivatott ság számodra?

– Mindkett ő. Persze, csak lelkes 
amatőrnek vallom magam. A ké-
peimen keresztül megmutathatok 
az embereknek egy másik világot 
úgy, ahogy én látom. Megpróbálom 
megörökíteni a pillanatot, amit lát-
tam és éreztem.

– A fényképezésen kívül van-e még 
egyéb szabadidős tevékenységre is 
kedved, illetve időd?

– A misszióban elengedhetetlen 
a fi zikai erőnlét, az állóképesség 
megtartása, így rendszeresen spor-
tolok. Az emberi kapcsolatok, az 
egymásra fi gyelés és őszinte beszél-
getések is fontos részei a minden-
napoknak. Persze jut idő a kikap-
csolódásra is, heti rendszerességgel 
főzőcskézünk. Akár egy hagymás 

EGY ÉLETÚT ÁLLOMÁSAI 
OKUČANITÓL POL-E KHUMRIIG
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Katonagenerációk

A katonacsaládokat bemutató soro-
zatunk következő állomása egy ba-
rokk hangulatot sugárzó dunántúli 
város, Pápa. Itt , az MH Pápa Bázis-
repülőtér állományában szolgál a 
Soproni család két tagja. 

Az anya, Soproniné Szabó Éva 
zászlós és lánya, Soproni Krisztina 
törzsőrmester. Éva a repülőtér egyik 
emblematikus fi gurája. Jó néhány 
beosztásban szolgált már. Jelenleg 
kommunikációs munkatársként 
a bázisról megjelenő cikkek felett  
„őrködik”. Agilis mentalitása, ezer 
fokon izzó lendülete garancia arra, 
hogy mindenben, amihez hozzáfog 
egyetlen eredményt tud elfogadni: 
a sikeresen teljesített et. 

–Éva, a családodban volt-e hagyo-
mánya a katonai hivatásnak? 

– Nem, szinte semmit sem tud-
tam arról, hogy városunkban ka-
tonai repülőtér üzemel. Természe-
tesen gyerekkoromból emlékszem, 
hogy a család férfi  tagjai szívesen 
mesélték sorkatona-élményeiket, de 
ez abban az időben egyértelműen 
olyan „fi ús” dolog volt.

– Hogyan emlékszel az első talál-
kozásodra a honvédséggel? 

– Érett ségi után a barátnőmmel 
nyári munkát szerett ünk volna vál-
lalni. A barátnőm édesapja katona-
tiszt volt, így ő ajánlott  be minket a 
honvédséghez munkára. Pillanatok 
alatt  sikerült beilleszkedni a közös-
ségbe, és mivel volt üres állandó 
hely, így én jó ideig polgári alkalma-
zott ként dolgoztam a repülőtéren.

– Mikor és miért döntött él úgy, 
hogy katona leszel? 

– Ez a része nem igazán döntés 
eredménye volt, inkább egy fo-
lyamat vége. Megismerkedtem a 
férjemmel, aki pilótaként szolgált 
a pápai repülőtéren, összeháza-
sodtunk, jött ek a gyerekek, szóval 
nem sok időm volt a jövőképemen 
gondolkodni, a család teljesen le-
kötött . Aztán egy repülőbemutató 
megváltoztatott  mindent, férjem 
meghalt, ott  maradtam egy hatéves 
kislánnyal és egy hároméves kisfi ú-
val. Nem szeretném különösebben 
ecsetelni, de életünk legnehezebb 
időszaka jött . Szerencsére férjem 

kollégái tudtak abban segíteni, 
hogy ismét – szintén polgári alkal-
mazott ként – állást kapjak a repü-
lőtéren. És hát milyen az ember? 
Mikor megtudtam, hogy lehetőség 
lenne beöltözni, akkor boldogan 
kaptam az alkalmon. Ekkor már 
tisztában voltam vele, hogy milyen 
kötelezett ségekkel jár a mundér vi-
selete, de volt még bőven mit tanul-
nom. Most 14 éve, hogy ténylegesen 
katona vagyok. Nem bántam meg, 
hogy az egyenruhát választott am. 
Szeretem, amit csinálok, jó érzéssel 
tölt el, hogy szükség van rám. 

– Mit csinálsz szívesen a szabad-
idődben? 

– Bevallom, kissé megmosolyog-
tat a kérdés, mert nem igazán kell 
megszerveznem a szabadidőmet. 
Valahogy mindig van mi után fut-
nom, mindig elmaradásban érzem 
magam. A gyerekek is biztosítanak 
valami elfoglaltságot, mondjuk, 
hogy éppen megkívánták a ked-
venc sütĳ üket, vagy segítség kell 
ügyes-bajos dolgaikban. Ha meglát-
ják a kezemben a festőhengert, már 
menekülnek, mert tudják, hogy he-
tekig tartó felújítás veszi kezdetét.

– Hogyan látod a jövődet a Magyar 
Honvédségben?  

– Ahogy mondani szokták: a 
jövő a fi ataloké. Persze ma már ez 
sem így megy, úgy látom, hogy a 
nyugdíjasévek egyre távolibbnak 
tűnnek. Egyszerűen nem lehet le-
állni, muszáj felvenni a versenyt a 
fi atalokkal. A honvédségen belül 
mindig is voltak lehetőségek a tanu-
lásra, szeretnék élni vele. Cipruson 
voltam misszióban két alkalommal, 
remélem még egyszer sikerül visz-
szatérnem, mert ez is egy kihívás.

– Hogyan fogadtad, amikor Kriszti 
lányod a katonai hivatást választott a? 

– Igazából én javasoltam neki ezt 
a lehetőséget. Mindig is szeretett  
sportolni, fi zikailag remek kon-
dícióval rendelkezett . Úgy látom 
nem volt rossz döntés, fegyelmezet-
té, rendszeretővé vált. Fél év alatt  
megszerezte az OKJ-s képesítését 
és letett  egy angol nyelvvizsgát. Re-
ményeim szerint rá tudom beszélni 
egy főiskolára is.

– Már csak a fi ad, Gergő lóg ki a 
sorból. Látsz rá esélyt, hogy ő is mun-
dért húzzon? 

– Gergő fi am teljesen más ka-
rakter, ő egy szabad szellem. Azt 
hiszem, neki az egyenruhás szabá-
lyok túl merevek. Nem tartom va-
lószínűnek, hogy valaha bakancsot 
húz. Meggyőződése, hogy ebben a 
családban a nők védik a hazát, neki 
más dolga van.

*
Krisztina megfontolt, sportos je-

lenség. Igazolt NB I-es labdarúgó-
játékos, a Zalaegerszeg csapatában 
sportol. A személyügyi részlegen 
szolgál humán beosztott ként. 

– Kriszti, te mi alapján választott ad  
a katonai hivatást? 

– Ahogy anyu elmondta, való-
ban ő érvelt a hivatásos katonai élet 
mellett . Elmondta, mi szól ellene, 
mi mellett e, végül is én döntött em, 
de kaptam segítséget ebben. Szent-
endréről az egyéves képzést köve-
tően a győri alakulathoz kerültem, 
mint „lérakos”. Szerett em ott  lenni, 
de pár év után úgy látt am, hogy Pá-
pán talán nagyobb eséllyel tudok 
előrelépni.

–– Milyen terveid vannak a közel-
jövőre nézve? 

– A kérdés most nagyon aktuális, 
mert a szeptemberi váltással me-
gyek Ciprusra mint békefenntartó. 
Jelenleg erre koncentrálok minden 
erőmmel. Persze itt  anyu megint 
szerepet játszik, mert ugyanabba a 
beosztásba kerültem, ahol ő volt két 
éve. Sok hasznos információt tudott  
adni, és remélem, sikerül megállni 
a helyem. A misszió után pedig sze-
retnék főiskolára menni, de ez egy-
előre még csak távlati terv.

Berek Zsolt 
törzszászlós

ÉDESANYA ÉS LÁNYA – EGYENRUHÁBAN
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Nagyboldogasszony
A repülőhajózók védőszentje

A Nagyboldogasszony a Boldog-
ságos Szűz Mária neve a katolikus 
magyarok ajkán, a Nagyasszony 
változata. A Nagyboldogasszony 
szóban a nagy Mária föltáma-
dására és megdicsőülésére utal. 
Nagyboldogasszony Mária halálá-
nak, illetve test szerinti mennybe-
vitelének ünnepe: Mária mennybe-
vétele. Az ősegyházig visszanyúló 
hagyomány szerint a Megváltó 
édesanyjának, Máriának a holtt es-
tét nem engedte át a földi enyészet-
nek, hanem röviddel halála után 
föltámasztott a és magához emelte a 
mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jám-
borságban is évszázadokon át örök-
lődő nézetet XII. Pius pápa a Fulgens 
corona kezdetű bullájában dogmai 
rangra emelte (1951). Efezusban 431-
ben az egyház a szent tradició és a 
Szentírás nyomán kimondta, hogy 
Szűz Mária valóságos Istenszülő 
(Theotokosz). 

Jeruzsálemben már az 5. század 

Ünnepeink

GRATULÁLUNK!

2012. június 20-án megszületett  
Kovács Alíz (3100 gramm, 54 cm). 
Édesapja az MH CKELMK állomá-
nyába tartozó Kovács Miklós fő-
törzsőrmester.

Király Noel Róbert 2012. április 
19-én 10 óra 58 perckor látt a meg 
a napvilágot Szentesen 3670 gram-
mal, 51 centiméterrel. Az anyuka 
neve: Puskás Tímea. A boldog apu-
ka, Király Róbert főtörzsőrmester 
anyaggazdálkodási altisztként Af-
ganisztánban teljesít szolgálatot az 
MH NTE kihelyezett  részlegében.

elején ünnepelték Mária halála nap-
ját (átmenetelnek, születésnapnak 
vagy elszenderedésnek – dormitio 
– nevezték). A 6. századtól a keleti 
egyházban mint Mária mennybevi-
tele vált általánossá Dormitio sanctae 
Mariae néven. Nyugaton a 7. század-
tól terjedt el, s a 8. századtól mint 
Mária mennybevitele, Assumptio 
beatae Mariae szerepel a kalendáriu-
mokban. I. Sergius pápa tett e Rómá-
ban hivatalos ünneppé. 1950-ben az 
Assumptio dogmájának kihirdeté-
se tovább emelte az ünnep fontossá-
gát. A Szeplőtelen Fogantatás (dec. 
8.) napja mellett  a másik kötelező 
Mária-ünnep. Az ünnepet Székes-
fehérvárott  első szent királyunk 
is megülte. Egyik alkalommal a 
Napbaöltözött  Asszony nagy jeléről 
Szent Gellért beszélt István és udva-
ra előtt : „Gellért tanácsának intéséből 
akkoron kele föl, hogy az Szűz Máriát 
ez Magyarországban Bódogasszonynak, 
avagy ez világnak Nagyasszonyának 
hívnák. Szent István királ es ez szegény 
országot Bódogasszony országának 
nevezé” (Érdy-kódex). 

AUGUSZTUS HÓNAP VÉDŐSZENTJEI Szent István király
Minden magyar katona védő-
szentje

Szent István, István király, a régi 
nyelvben Szent Király, a keresztény-
nyé lett  magyarság első uralkodó-
ja, a szakrális hagyomány és tudat 
szerint az ország és nemzet meny-
nyei patrónusa, istápja. Történelmi 
és katonai szemmel nézve Szent Ist-
ván nemcsak egyházi értelemben 
szent, aki pusztán egyházi ideált 
testesít meg, hanem megtestesítője 
annak a férfi nak, aki egyetemesebb 
nézőpontok alapján gondolkodik és 
cselekszik, s a rábízott aknak nem 
csupán a pillanatnyi érdekét nézi, 
hanem a hosszú távú boldogulását 
is, amely rövid távon súlyos áldoza-
tokat is követelhet. 

István ott  áll két világ határán. A 
pogány istenkirályság és az Ószö-
vetségtől ihletett , Isten kedvező ke-
gyelméből való uralkodói méltóság 
az ő hatalmas, mitikussá vált alak-
jában ötvöződik össze. Az Emese-
szimbólum érteti meg velünk Szent 
Istvánnak és az Árpád-háznak fel-
tűnő Boldogasszony kultuszát, az 
országnak az ő oltalmába ajánlását, 
mintegy a pogány matriarchális vi-
lágkép továbbélését is. Ez a hit ma-
gyarázza, hogy a keresztény utódok 
templomot építenek Árpád sírja 
fölé, és alapítanak hasonlóképpen 
Mária tiszteletére Szeren, az első or-
szággyűlés színhelyén monostort. 

Ismeretes, hogy uralkodásának 
szinte emberfölött i próbái voltak: 
fi ának, Imrének halála, továbbá a 
pogánysághoz húzó törzsek meg-
fékezése, országa függetlenségének 
védelme. Ezért ajánlja nemzetét éle-
te végén a Boldogasszony oltalmá-
ba. Szent István alakja csak európai 
mértékekkel mérhető, nagyságát 
és keresztény értelemben vett  élet-
szentségét az általa létrehozott  mű 
igazolja. Az, hogy esetében nem 
csak kiváló uralkodóról, hanem 
keresztény szentről is beszélünk, 
azért van, mert végig a lelkiismeret 
embere volt, akinek volt ereje ah-
hoz, hogy az általa jónak és igaznak 
ítélt utat erős akaratt al véghez is vi-
gye. Ez az ő, minden magyar kato-
na védőszentjének üzenete.

Katolikus tábori 
lelkészi szolgálat
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Rekreáció

 

Tolnai Balázs törzsőrmester  
(MH 64. Boconádi Szabó József Lo-
gisztikai Ezred):

– Balatonfenyvesre megyek nya-
ralni két hétre a családdal. Itt  együtt  
tudok lenni velük, csak rájuk és a 
pihenésre koncentrálni. Nem ter-
vezek semmi konkrét programot, 
fürödni, túrázni fogunk és termé-
szetesen jókat eszünk. Aztán a két 
hét letelte után a hobbimnak hódo-
lok, egyhetes túrát teszek a Balaton-
felvidéken. Ide a barátaimmal me-
gyek. Ez lesz a szabadságom aktív 
pihenő része.

Tatár László törzsőrmester (MH 
vitéz Szurmay Sándor Budapest 
Helyőrség Dandár):

– A 32. Nemzeti Honvéd Dísz-
egység újonc közkatonáinak hat-
hetes szakalapozó kiképzése után 
párommal Balatonalmádiba uta-
zunk egy hétre, majd feltöltődés 
céljából a szüleimhez látogatunk 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. 
Személy szerint is fontosnak tartom 
azt, hogy nyáron mindenki fi zikai-
lag és szellemileg is kikapcsolódjon, 
valamint hosszabb-rövidebb időt 
családja körében töltsön el. Nyár 
végére lehetőséget kaptam, hogy 
regenerálódó üdülés keretében öt 
napot töltsek a kellemes és nyugodt 
pihenést biztosító Mályi KORK-ban. 
Idén a szabadságom tervezésénél 
arra törekedtem, hogy praktikus és 
költségkímélő megoldásokat talál-
jak, ezért csak hazai és rövid időtar-
tamú pihenésben gondolkodtam.

Heim Csaba őrmester (MH 12. 
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred):

– Előre lefoglalt külföldi nyara-
lásunk van Burgaszban, ahova ha-
marosan indulunk a barátnőmmel. 
Amennyiben csak átutazóban já-
runk a városban, akkor is érdemes 
megtekinteni a katedrálist, temp-
lomait és az operaházat. Különle-
ges nevezetessége a tengeri kert. A 
város híressége még az igen erősen 
látogatott  termálfürdő, mely a leg-
régebbi gyógyfürdő az országban, 

Ó, Ó, A VAKÁCIÓ!

A nyár beköszöntével arra 
voltunk kíváncsiak, hogy 
merre, hogyan töltik szabad-
ságukat katonatársaink. Így 
hát megkérdeztük őket. Igaz, 
mire ezek a sorok napvilá-
got látnak, az interjúalanyok 
zöme már túl lesz a pihené-
sen, de az altisztek üdülési 
szokásaiba való bepillantás 
talán így sem haszon nélkül 
való.

már az i.e. IV. században is ismert 
volt. A fürdő Burgasztól északra 
húsz kilométerre található, érdemes 
egész napos programként meglá-
togatni a több évezredes gyógy-
üdülőt, amit ismerőseink tanácsára 
szerintem mi is meg fogunk tenni. 
Ezenkívül a környék nevezetessé-
geit is szeretnénk megtekinteni. Bí-
zom abban, hogy nagyon jól fogjuk 
érezni magunkat, és kipihenten, fel-
töltődve fogom újrakezdeni a lakta-
nyai hétköznapokat.

Szörényi Beáta őrvezető (MH 37. 
II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred):

– Pár évvel ezelőtt  férjemmel el-
döntött ük, hogy felfedezzük cso-
dálatos országunkat, így minden 
évben olyan helyekre utazunk, ahol 
még eddig nem jártunk. Alföldi em-
berek révén, bennünket mindig el-
bűvöl a hegyvidék, ahol igazi aktív 
pihenés, túrázás és mozgás vár ben-
nünket. Tavaly Hollókő környékén 
töltött ünk egy kellemes hetet. Idén 
a Zempléni-hegység az útirányunk, 
ahol terveink között  szerepel Sáros-
patak és nevezetes környéke. Persze 
a nyár nagy része munkával fog tel-
ni, de szegediek lévén a fesztiválok-
ban, programokban bővelkedő hét-
végék is tartogatnak sok kellemes 
alkalmat a kikapcsolódásra. 

B. Zs.

Sok katona pihen a Mályi-tónál
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héz elfogadtatni, hiszen feleségem 
az egészségügyben dolgozik, és ka-
tonaviselt, mivel 38 éve él az olda-
lamon. Egyik fi am katona, a másik 
tűzoltó, így nálunk felesleges szol-
gálatról, elhivatott ságról beszélni, 
hiszen mindenki szolgálatot teljesít 
valahol, s nem civil mércével mér. 
Azért persze törekszem arra, hogy 
velük és két gyönyörű unokámmal 
is megfelelő időt töltsek.

– Azt mondják, hogy a fi atal moto-
ros választ egy úti célt, mielőtt  elindul. 
Az öreg motoros választ egy irányt, és 
útnak indul. Neked milyen további 
céljaid, elképzeléseid vannak? 

– A többiek nevében is merem 
mondani, hogy mi a motorozást a 
szolgálat meghosszabbításának te-
kintjük, s igyekszünk nem céltala-
nul pusztítani a drága benzint. Ma 
25 főt számlál az egyesület tagsága, 
szeretném, ha idén is gyarapod-
nánk néhány sportt árssal, amire 
jó esélyt látok. Várjuk sorainkba a 
fi atal aktív bajtársakat, tapasztalni 
fogják, hogy a mundér és a motoro-
zás nagy összetartó erő. És persze 
semmihez sem hasonlítható érzés: 
csak egy motoros érti, hogy miért 
dugják ki a kutyák a fejüket a ko-
csiablakon.

– Mit üzensz a Honvéd Altiszti Fo-
lyóirat olvasóinak?

– Én az olvasónak semmit nem 
üzennék, hisz az olvasó mindig 
bölcs. Ha azt látjuk, hogy az újság 
szamárfüles és megviselt, az siker, 
ha a csapatpostás asztalán hever 
hetek múlva is, az nem siker.

M. A.

a generációk találkozása igazán 
hasznos tud lenni. 

– Hogyan jelentkezett  az életedben 
a motorozás?

– Mondhatnám, hogy siheder 
korom óta motorozom, kisebb-na-
gyobb szünetekkel, ma már persze 
öregurasan, de kitartóan. Ennek 
okán fogalmazódott  meg bennünk, 
hogy miért ne tehetnénk ezt együtt  
azokkal a katonatársainkkal, akik 
szintén motoroznak. Egyesülett é 
azért alakultunk, hogy meg tud-
junk jogi személyként is jelenni, 
nem beszélve, hogy így mód nyílik 
támogatók felkutatására.

– Napjainkban a reneszánszát éli 
a hagyományápolás. A te esetedben 
mit jelent a  huszárság és a motorozás? 
Hagyomány és megújulás. Mi jut er-
ről eszedbe?

 – Egy lónak vagy egy motornak 
a nyergében ülni, közel azonos ér-
zés, hisz mindkett ő sugallja a sza-
badság és a természet közelségének 
érzését. Azt gondolom, mindent el 
kell követni azért, hogy nagy múltú 
katonahagyományaink ne váljanak 
színpadi mutatvánnyá; a múlt isme-
rete nélkül nincs jelen és nincs jövő.

– Úgy tudom, az egyesület széles 
körű hazai és határon túli kapcsola-
tokkal bír.

– Tudni kell, hogy a motoros 
mindig köszönti a szembejövőt, 
így hamar alakulnak ki hasonsző-
rű emberekkel barátságok. Kez-
detektől jó kapcsolatot ápolunk az 
International Police Association 
(IPA) motorkerékpáros szakcsoport-
tal, a Kecskeméti Kékfény Egyesü-
lett el, és napi kapcsolatot tartunk 
fenn egy erdélyi csapatt al is.

– Hogyan illeszkedik a napi elfog-
laltságodba a család?

– A családtagjaim már beletörőd-
tek, hogy sok időt töltök az egyesü-
let ügyeinek intézésével, ez ma már 
nálunk természetes. Nem volt ne-

–Törzszászlós úr, hogyan kerültél a 
civil szervezet élére?

– Megromlott  egészségem miatt  
kerültem nyugállományba, közel 34 
esztendő aktív szolgálatot követően. 
Meggyőződésem, hogy nem lehet 
reggel 8-tól délután 16 óráig katoná-
nak lenni, valaki vagy folyamato-
san az, vagy csak egyenruhát viselő 
civil. Ma is katonának tartom ma-
gam, csak szolgálaton kívülinek. A 
motorosegyesület alelnökeként sok 
hajdani kollégával tartom a kapcso-
latot, s új barátságok is kötődnek, 
hisz tagjaink nagy része aktív kato-
na, de részt vesznek a gurulásokon 
sokan, akik nem tartoznak az egye-
sület tagjai közé. Célunk, hogy min-
den évben felkeressünk egy-egy 
magyar katonai emlékhelyet. 

– Mozgalmas katonai pálya áll 
mögött ed. Hallhatnánk valamit az el-
múlt évtizedekről?

– Én közismerten „szűkszavú” 
vagyok, így ez a rovat kevés ahhoz, 
hogy akárcsak dióhéjban is vála-
szoljak. Csak annyit mondanék: 
szerencsés voltam, jó időkben, jó 
bajtársakkal, jó parancsnokok alatt  
szolgálhatt am. A pályát beosztott  
repülőgép-szerelőként kezdtem, s a 
Kecskeméti Repülőbázis megbízott  
vezénylőzászlósaként fejeztem be. 
Napjaink altisztjeinek semmiképp 
sem adnék kéretlenül tanácsot, 
csak annyit üzennék, hogy a hosz-
szú szolgálat titka az elhivatott ság 
és az önbecsülés. Ha tehetik, talál-
kozzanak néha hajdani altisztekkel, 

Hobbi

HA BEINDUL A MOTOR… 
Csak egy motoros érti, hogy miért dugják ki a kutyák a 
fejüket a kocsiablakon

Dobai István törzszászlós 
még nyugállományban sem 
tud, vagy nem akar tétlen 
szemlélője lenni a világ ese-
ményeinek. Hivatásos kato-
naként is igen aktív volt. En-
nek egyik bizonyítéka, hogy 
a Honvéd Altiszti Folyóirat 
alapító tagjai között tartjuk 
számon.
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Hobbi

Dobai István nyá. törzszászlós kez-
deményező ötlete alapján a Magyar 
Honvédség nyugállományú és ak-
tív katonái megalapított ák a Katona 
Motoros Sportegyesületet (rövidít-
ve: KAMOS). A bíróság az egyesület 
alapszabályát jóváhagyta és 2008. 
október 29-én kiadta jóváhagyó 
végzését a Katona Motoros Sport-
egyesület működésére. A civil szer-
vezet célja a biztonságos motorozás 
kultúrájának terjesztése a katonák 
között , a katonai és a katona-moto-
ros hagyományok ápolása, őrzése 
és fenntartása hazánkban és hatá-
rainkon túl. A szándékuk az évek 
során tovább erősödött , sőt újabb 
ötletek bukkantak elő és valósultak 
meg. Az elképzelések szárnyalásá-
val az egyesület létszáma is növe-

kedett . Hazai területről kimotoroz-
va, 2011-ben – Dobai törzszászlós 
által faragott  – kopjafát állított ak 
Nyergestetőn (Erdély) az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc em-
lékére. E sikeren felbuzdulva ez év 
augusztus közepén ismét kigördül-
tek Erdélybe, hogy megkoszorúz-
zák a legtávolabbi magyar helyőr-
ségben álló kopjafát. 

A KAMOS tagjai számára a mo-
torozás nemcsak a gép nyergében 
való szórakozást, száguldozást je-

lent, hanem ett ől sokkal töb-
bet. Különösen azért, mert 

többségükben katonákról 
van szó. A kollegiális, 
sőt baráti összetartozás 
és egymás tisztelete 
igencsak jellemző erre 
a közösségre. 

M. A.

KOLLÉGÁK, BARÁTOK KÉT KERÉKEN
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Hobbi

– Kérlek, röviden mutasd be az ed-
digi  katonai pályádat.

– 2004-ben végeztem a Kinizsi 
Pál Tiszthelyett es Szakképző Iskola 
híradóműszerész szakán. Első be-
osztásomat a nagytarcsai Híradó 
Parancsnokságon kaptam. Majd az 
MH Támogató Dandár szállítózász-
lóaljának állományába kerültem, 
ahol a mai napig is szolgálok, im-
már új alakulatnév alatt . Az elmúlt 
évek során különösen érdekesek 
voltak azok a nemzetközi szállítá-
sok, amelyek során nemcsak a kü-
lönböző országok vezetési kultúrá-
jában szereztem tapasztalatokat, de 
szerencsém volt találkozni más or-
szágok katonáival, megismerkedni 
különböző katonai bázisokkal.

– Mikor és hogyan kerültél kapcso-
latba a zenével?

– Mindig is szerett em a kemé-
nyebb rockzenét. Vonzott  a dalok 
energiája és lendülete. Maga a hang-
szeres zenélés elég későn jelentke-
zett  nálam. A középiskola után gon-
doltam úgy, hogy néhány kedvenc 

dalomat saját magam szeretném gi-
táron megszólaltatni. Ekkor vett em 
meg életem első gitárját és kezdtem 
szorgalmas gyakorlásba. Hangsze-
res tudásomat főleg önképzéssel 
szereztem, de volt néhány jó isme-
rős, akik a helyes irányba tereltek.

– Kik voltak a példaképek és ho-
gyan hatott ak zenédre, érdeklődési 
körödre?

– Ebben a műfajban rengeteg elő-
adó működik a hazai és a nemzet-
közi színtéren, akiket nagyon ked-
velek. A magyar együtt esek közül 
nagy kedvencem a máig is sikeresen 
működő Pokolgép zenekar; velük 
egy nagyszerű országos turném 
szerepeltünk. Kiemelném még a 
Moby Dick és Akela zenekarokat. 
A külföldiek közül a Metallica, a 
Rammstein és a Machine Head ban-
dákat említeném. Igazából megha-
tározó személy számomra az ameri-
kai Never More zenekar nagyszerű 
gitárosa, Jeff  Loomis, akivel szemé-
lyesen is volt szerencsém találkozni.

– És mi a helyzet azokkal az amatőr 
zenésztársakkal, akik a honvédség-
ben szolgálnak? Van köztetek kapcso-
lat, esetleg rivalizálás?

– Van néhány kolléga, akikről 
tudom, hogy maguk is játszanak 
valamilyen hangszeren civilben. A 
kapcsolatt artás igazából nem köny-
nyű, mivel ritkán találkozunk egy-
mással. Haverság van. Véleményem 
szerint a zene és a rivalizálás nem 
fér meg egymás mellett .

– Hogyan fér meg egymás mellett  a 
zenélés és a szolgálatellátás?

– Nem egyszerű kérdés. Ha az 
embernek civil foglalkozása van, 
nyilván könnyebb a kett őt össze-
egyeztetni. Ellenben, ha az illető 
katona, akkor kötik bizonyos visel-
kedési formák, amelyekhez tartania 
kell magát, még akkor is, ha a szín-
padon áll zenésztársaival. Nem azt 
mondom ezzel, hogy nem lehet jól 
szórakozni közben, de nem szabad 
megfeledkezni a katonai értékekről 
és bizonyos normákról. Az inter-
jú felvezetésére visszatérve: sok a 
közös vonás a muzsikálásban és a 
katonáskodásban. Hogy csak egyet 
említsek: mind a zenélés, mind a 
szakmám, a közlekedés, pontosab-
ban a katonai gépjárművek vezeté-
se során szükség van ritmusérzék-
re, valamint mindkét tevékenység 
során elengedhetetlen a koncentrá-
lás és az odafi gyelés.  

– Hogyan viszonyul a családod és a 
baráti köröd a hobbidhoz?

– A családtagjaim teljességgel 
tolerálják zenei megszállott ságo-
mat. A legtöbb barátom, ismerősöm 
szintén zenész, így velük sem lehet 
gond.

– Milyen további céljaid, elképze-
léseid vannak a zenei pályán?

– Főleg az együtt esemmel, a 
Postumus nevű zenekarommal sze-
retnék elérni sikereket. A gitározás 
terén pedig mindig van hová fejlőd-
ni. Soha sem lehet eleget gyakorol-
ni. Ősszel jelenik meg első, debütáló 
lemezünk. A jövőre nézve: szeret-
nénk zenei világunkat kiteljesíteni 
és a zenénk iránt érdeklődők számá-

ra elérhetővé tenni a 
www.postumus.hu 
oldalon.

– Katonaként mit 
tervezel?

– Szeretnék kül-
földi misszióban 
szolgálni, és termé-
szetesen fő célom, 
hogy sikerüljön 
megfelelnem az itt -
honi kihívásoknak.

M. A.

SOK A KÖZÖS VONÁS A KATONÁSKODÁSBAN ÉS 
A ZENÉLÉSBEN
Beszélgetés Kiss Károly törzsőrmesterrel, a Postumus együttes frontemberével

Gépjárművezetés és gitáro-
zás, egyéni feladat és közös-
ségi tevékenység. Hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz a 
fentiek? A kérdéskörről Kiss 
Károly főtörzsőrmesterrel, 
az MH  vitéz Szurmay Sándor 
Budapest Helyőrség Dan-
dár gépjárművezetőjével, a 
Postumus együttes gitárosá-
val beszélgettünk.
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Humor

RETRO HUMOR
(Tréfa, ahogy elődeink megélték)

Szuronyroham
Több újonc gyakorlatozik éles-

lövészett el az altiszt vezetése alatt . 
1000 m távolságról lőnek. Vala-
mennyien célt tévesztenek, a céltáb-
la érintetlen marad. Ezért az altiszt 
parancsot ad: „800 m távolságra 
előremenni!” A céltábla, úgy mint 
előbb, érintetlen marad. Az altiszt 
parancsa: „600 m távolságra előre!” 
Csak nem találják el a céltáblát. S 
ez 500, 400, 300, 200 s végül 100 m 
távolságnál is megismétlődik – a 
táblát sohasem találják el. Erre az al-
tiszt: „Nos fi úk, próbáljuk most meg 
szuronytámadással!”

A katonaló
A fi atal regruták lovaglógyakor-

laton vannak. Az altiszt „indulást” 
vezényel. Valamennyien elindultak, 
csak egy maradt állva. „Nos, mi lesz? 
– kérdezi az altiszt –, miért nem lova-
gol a többiekkel?” „Bocsánat altiszt 
úr, a lovam azelőtt  konfl isgebe volt, s 
mielőtt  elindul, mindig arra vár, míg 
valaki becsapja a kocsi ajtaját.”

Az Altiszti Ujság 1916. augusz-
tus 15-i szám tréfáiból válogatt a dr. 
Murinkó Att ila mk. alezredes.

NAPI HUMOR
(és ahogy mi megéljük)

Kiképzésen
Az újonc katonáknak letelik az 

első hét. A kiképzőszázad parancs-

noka odamegy az egyikhez és kér-
di: – Na fi am, milyen volt az első 
napja?

Mire a katona: – Jelentem, nem 
emlékszem rá!

Százados: – Hogyhogy? 
A katona: – Mivel, jelentem, még 

egészen kicsi csecsemő voltam!
 
Névrokon
– Nem szégyelli magát? – korhol-

ja a rajparancsnok az egyik kato-
nát. – Lusta, gyatrán lő, a ruházata 
rendetlen, pedig Hunyadi Jánosnak 
hívják.

– Törzsőrmester úr jelentem, én 
nem az a Hunyadi János vagyok, 
akire maga gondol.

Emlékek
A több missziót megjárt katona 

mesél barátainak ott hon az emléke-
iből:

– Egyszer egy teljes századot tet-
tem harcképtelenné, teljesen egye-
dül!

– Tényleg? Tüzér voltál? Vagy 
kommandós?

– Nem, szakács!

Vegyivédelmi foglalkozáson
A nem túl művelt őrmester éppen 

az atombombáról tart előadást a be-
osztott aknak.

– Az egyfázisú atombombát már 
nem gyárcsák. 

Valahonnan a hátsó sorokból ki-
javítják: – Gyártják! 

Mire az őrmester: – Most mon-
dom, hogy nem gyárcsák!

Berek Zsolt 
törzszászlós

1. Nagy Lajos király (1342–
1382) uralkodása alatt  mennyi 
ideig nem volt háború? 

2. Hogy hívják az altisztképzés 
általános ismereteket adó, min-
den altiszt számára kötelező 
tanfolyamát? 

3. 1999. április 4-én a NATO 
50 éves évfordulóján tervezték 
Magyarországot beiktatni a tel-
jes jogú tagok közzé, csakhogy 
az már március 12-én megtör-
tént. Mi volt az oka?

4. A NATO-csatlakozáskor di-
vatos szó volt az inter ope ra bi-
litás. Mit jelent a szó?

5. Ki a repülőhajózók védő-
szentje?

Küldje be az altiszti@hm.gov.
hu címre a választ (a levélben 
tüntesse fel a nevét, rendfoko-
zatát, beosztását és alakulatát). 
A helyes megfejtők között  Zrí-
nyi-könyveket sorsolunk ki. A 
nyereményeket az alakulatok-
hoz postázzuk ki.

A 3. szám kérdéseinek helyes 
megfejtése: 

1. 25, 2. 40, 3. Szövetséges Had-
műveleti Parancsnokság (ACO) 
és a Szövetséges Transzformá-
ciós Parancsnokság (ACT), 4. 7, 
5. Liszt Ferenc

A 2. szám kérdéseire helyes vá-
laszt adók közül a Zrínyi Mé-
dia könyvajándékát nyerte: 

Szolga Gábor zászlós (MH Pápa 
Bázisrepülőtér), ) Gelencsér Fe-
renc főtörzsőrmester (MH Pápa 
Bázisrepülőtér) és Kollár Pál 
főtörzsőrmester (MH Altiszti 
Akadémia). 

Bogya Sándor Mihály  
törzszászlós

JÁTSSZON ÉS 
NYERJEN!






