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A Leopard 2A4-es harckocsikkal
már az első lövészetet is teljesítették
a tataiak.
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Miniszterelnöki köszöntő

Tisztelt Olvasó!
Az idei év súlyos próbák elé állított
mindannyiunkat. A seregben azon
ban az ember elsőként éppen azt a
történelmünkből fakadó igazságot
tanulja meg, hogy az élet kötelesség,
ezért, aki felesküszik a haza védelmé
re, annak a veszélyek között is elöl
kell járnia. Otthonunk, biztonságunk
és keresztény kultúránk védelme a
magyar katona ezeréves küldetése.
Ebben a küzdelemben pedig lega
lább akkora szükségünk van obsito
saink tapasztalataira, mint a szolgá
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lati idejüket töltő fiatalabb bajtársaik
napi helytállására.
A mögöttünk hagyott évek égető
felismerése volt, hogy annak az or
szágnak, amelynek nincs ütőképes
fegyveres ereje, nemcsak a biztonsá
ga áll agyaglábakon, de rövid idő alatt
elfogy az önbecsülése is. Megértettük,
hogy Magyarország megvédése nem
az Európai Unió és nem a NATO köte
lessége, hanem a miénk, ahogy a Tria
non óta eltelt száz verejtékes év ta
pasztalata is azt diktálja nekünk, hogy
mi, magyarok soha többé nem enged
hetjük meg magunknak a gyengeség
luxusát. A magyar gazdaság rendbe
tétele után ezért úgy döntöttünk, hogy
erős hadsereget építünk. Emberemlé
kezet óta nem volt Magyarországon
olyan mértékű haderőfejlesztés, mint
napjainkban. Mindazonáltal nem egy
jól felszerelt hadsereg futott már meg
a történelem során, ezért bár fontos a
modern technika, a korszerű fegyver
zet és a katonai diplomácia is, ugyan
akkor mindennél fontosabb az a tu
dás és erkölcsi tartás, amit egy frissen
berukkolt katona csak az idősebb baj
társaitól leshet el.

Éppen ezért büszkék vagyunk rá,
hogy a Magyar Honvédség köteléké
ben ma több mint negyvenezer nyug
állományú katona, egykori honvédsé
gi alkalmazott van, akik évtizedeken
keresztül szolgálták hazánkat. Ezt az
elkötelezett munkát ismerjük el most
azzal, hogy lehetővé tesszük a szolgá
lati lakások kedvezményes megvásár
lását. A folyamatban lévő honvédelmi
és haderőfejlesztési munka részeként
pedig nyugállományú katonáink tá
mogatására megalkottuk az Obsitos
és Veterán Programot.
A Magyar Honvédség további tech
nikai megerősítése mellett az előt
tünk álló évek jelentős feladata lesz a
fiatalok ösztönzése, hogy minél töb
ben lépjenek be megújuló hadse
regünk kötelékébe. Az ő megszólítá
sukban számítok obsitos katonáink
segítségére.
Kívánok a kiadvány minden olva
sójának sikerekben gazdag, boldog új
esztendőt!
Erőt, egészséget!
Orbán Viktor
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minden katona
ezt várta
A régi katonagenerációk tapasz
talatai nélkülözhetetlenek a kul
túraváltás levezényléséhez.

Egységben az erő
A Magyar Tartalékosok Szövetsége
(MATASZ) az alapításánál megfogal
mazott céljait (honvédelem, hazafi
ság, tartalékosság) a fővárosi és me
gyei szervezetein keresztül valósítja
meg. A jövőben a lap olvasóit folya
matosan szeretnénk tájékoztatni a
megyei szervezetekben folyó mun
káról.

„Kuruc vitézek”
közgyűlése
Az eredeti időponthoz képest közel öt hónap
pal később rendezhette meg éves közgyűlését
a kiskunhalasi Kuruc Vitézek Nyugállományú
Egyesület. Az ünnepi eseményt megtisztelte je
lenlétével dr. Ruszin Romulusz, a Honvédelmi
Minisztérium humánpolitikáért felelős helyet
tes államtitkára.

Húsz év kemény
munkája:
Eb-aranyérem
Az MH Sportszázada lehetőséget biz
tosít az élsportolók számára, hogy
aktív élsportolói pályafutásuk lezá
rultával katonaként szolgáljanak to
vább. A század tagjai közül a legfris
sebb siker Karakas Hedvig őrmester
nevéhez fűződik, aki a 2020. novem
beri prágai cselgáncs Európa-bajnok
ságon aranyérmet nyert.
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Az ember,
maga a katona az első
„A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség ma is számít az idősebb katonageneráció tudására, tapasztalatára, és az aktív évek után is bajtársként tekint rájuk” –
mondta az Obsitos magazinnak adott interjújában Benkő Tibor. A honvédelmi miniszter
azt is kiemelte: az egykori katonák a fiatalok megszólításában is kulcsszerepet játszanak.

A járvány második hullámának berobbanásáig rendszeresen járta az
országot, és előadásokon mutatta
be a nyugállományú katonáknak
a Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Programot. Miért érzi személyesen
is fontosnak, hogy rendszeresen tájékoztassa a régi bajtársakat a változásokról?
A Magyar Honvédség elindult a fejlő
dés útján, és nemcsak azt a célt tűztük
ki magunk elé, hogy a térség megha
tározó, ütőképes haderejévé tegyük,
hanem azt is, hogy egy olyan életpá
lyát teremtsünk katonáink számára
– legyen szó aktívakról vagy nyugál
lományúakról –, amely méltó módon
megbecsüli őket. A katona ugyanis
egy életre szóló esküt tesz, egész éle
tére elhivatottá válik az ország védel
me érdekében. Ezért az általunk el
gondolt aktív katonai pályának van
egy felkészülési szakasza, amely a ka
tonai pályaorientációt foglalja magá
ban, és van egy nyugállományú sza
kasza, amelyben a katona már nem
vállal aktív katonai szolgálatot, de a
honvédelem ügye iránt továbbra is
2021/1.

elkötelezett, és esküjéhez híven él. Ezt
a korosztályt, a volt nyugállományú
akat kívánjuk obsitosnak nevezni, akik
ugyan befejezték aktív pályafutásu
kat, de továbbra is tagjai a honvéd
ség nagy családjának. Nagyon sokan
tartoznak ebbe a körbe, akik tettek a
nemzetért, az országért, nekünk pedig
meg kell becsülnünk őket és a lehe
tőségekhez mérten gondoskodnunk
kell róluk. Ehhez a kormány idősügyi
politikája is rendkívül sok lehetőséget
biztosít, mi pedig azon vagyunk, hogy
még tovább erősítsük e támogatá
si rendszert, mert úgy érezzük, köte
lességünk törődni mindazokkal, akik
tettek Magyarországért. Ugyanez vo
natkozik azokra a katonákra is, akik
a missziókban harci feladatokat haj
tottak végre, és a harci műveletekben
való bátor helytállásukért kitüntetés
ben részesültek vagy harctéri sebesü
lést szenvedtek. Ők a veteránok, akik
„megjárták a hadak útját”.
Melyek az Obsitos és a Veterán Program legfőbb elemei, milyen módon
tudják megkönnyíteni az említett
katonák mindennapjait?
Aki meghatározott időt leszolgált a
Magyar Honvédség kötelékében, és
az előzőekben elmondottak szerint
gondolkodik és cselekszik, „rászol
gált”, hogy obsitos lehessen. Meglátá
sunk szerint ők továbbra is az ország,
a honvédelem és a honvédség érde
keit szolgálják. Elhivatottságukért, a
hazáért és a fiatal nemzedékért tett
szolgálatukért a kiérdemelt nyugdíju
kon felül bizonyos támogatásra és el
ismerésre tarthatnának igényt. Hogy
mit értek én a hazáért és a fiatal nem
zedékért tett szolgálat alatt? Mást ne

mondjak: egy szülő, egy nagyszülő
követendő példát tud mutatni vagy
motiválni tudja a gyermekét, az uno
káját. Például a toborzásnál úgy ta
pasztaljuk, hogy a katonának jelentke
zők többsége még mindig a szülőktől,
nagyszülőktől kap iránymutatást, az
ő hatásukra szeretne katonai pályára
lépni. Tehát az idősebb korosztály se
gíti a toborzást, a fiatalok pályára irá
nyítását, emellett pedig a hazafias és
honvédelmi nevelés programjában is
részt tudnak venni: hitelesen képesek
beszélni a katonai hivatás szépségei
ről, kihívásairól, megpróbáltatásairól.
Miben tudunk segítséget nyújtani?
Szeretnénk kiterjeszteni egyes üzlet
ágak, intézmények kedvezményeit
nemcsak az aktív katonákra, de az
obsitosokra és a veteránokra egya
ránt. Összegezve elmondhatom: sze
retnénk, ha minél több ember gon
dolatában az a katonai gondolkodás
erősödne, hogy „mit tettem én a ha
záért?”. Azt valljuk: ha tettél és teszel
a hazáért, méltó vagy rá, hogy téged
is segítsen ez a nagy, örökkévaló csa
lád, amely a katonai pályád kezdeté
től egészen az elmúlásig melletted áll.
Milyen eszközökkel, érvekkel tudja
meggyőzni a honvédelmi tárca a cégeket, hogy érdemes bekapcsolódniuk ezekbe a programokba? Milyen
általános fogadókészséget tapasztalnak a piaci szereplők részéről?
Nagyon sokan feltételezik, hogy min
den üzleti alapon történik, mi viszont
azt tapasztaljuk, hogy a szóban forgó
pénzintézetek, cégek és vállalatok, de
maguk a vállalkozók is, az üzletpolitikán
túl, elsősorban hazafias elkötelezett
ségük révén lépnek be a programba.
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Azt mondják: nemes ügyről van szó,
az obsitosok és a veteránok kiérde
melték a kedvezményeket, és oda kell
rájuk figyelni.
Említette az idősebb katonagenerációk bevonását a fiatalok honvédelmi nevelésébe. Ez a gyakorlatban
milyen formákban történik?
A honvédségnek erősítenie kell társa
dalmi kapcsolatait, és mind a fiatalok,
mind az obsitosok a társadalom, az
ország polgárai. Az obsitosok a ren
dezvényeken meg tudják mutatni,
hogy még mindig hűek a maguk elé
tűzött célokhoz, élethivatáshoz. Pél
dát adnak a fiataloknak. Egyaránt se
gítheti a munkánkat, ha megjelennek
a közösségi életben, illetve ha részt
vesznek a gyakorlati és elméleti ok
tatásban. Ezzel most nem azt mon
dom, hogy az obsitos katonának azt
kell tanítania, amit annak idején ő ta
nult, hiszen azóta sok minden válto
zott. De elmondják, hogyan éltek meg
különböző élethelyzeteket, hogyan ol
dották meg az adott helyzetekben je
lentkező problémákat, amivel sokat
tudnak segíteni, hiszen a probléma
megoldó gondolkodáshoz elengedhe
tetlen a tapasztalatok, észrevételek,
hagyományok, módszerek ismerete.
Ezek alapján mindig tovább lehet lép
ni. Tehát a pályára irányító munkájuk
kal tudnak bennünket támogatni, ami
egyébként az önkéntes katonai szol
gálatnál is rendkívül fontos. Ezen a té
ren is nagyon szépen növekszik a szol

Zlin (fotó: Rácz Tünde)
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H145M helikopter naplementében (fotó: Kertész László)
gálatra jelentkezők száma, és ebben
kiemelném az egyre nagyobb érdek
lődést mutató fiatalokat is.
Hogyan hasznosíthatók az obsitosok
tapasztalatai a haditechnikai fejlesztésekkel járó kultúraváltásban?
Sajnos az elmúlt évtizedekben nem
volt jellemző, de korábban többször
előfordult technikai váltás a haderő
ben. Segédmutató lehet a most ránk
váró feladatokhoz, ha az obsitosok el
mondják, milyen kihívásokkal járt egyegy korszerűsítés, modernizált tech
nikai eszköz rendszerbe állítása. De
ugyanez egy-egy átszervezésre, gya
korlatra is igaz. Ismétlem: nem lehet
lemásolni, ami harmincöt évvel ezelőtt

történt, de az elméleti tudás – még ha
sok mindenre jó is lehet – nem a tel
jes és igazi tudás, ahhoz ugyanis ta
pasztalat is kell. Minden tehetséges és
alkalmas fiatal rendelkezhet elméleti
ismeretekkel, de a gyakorlati tapasz
talat elsősorban az idősebb korosz
tálynál jelenik meg. E kettő egyesítése
adja az igazi felkészültséget.
Milyen szemléletváltást igényel a
haderő részéről a fiatalok megszólításában a digitális forradalom? Gyakran elhangzik, hogy a mai generáció
„nagyon más”.
Nagyon más, de ez nem baj. Sőt, ez a
jó. Teljesen természetes, hogy a világ
változik, és benne az eszközök, szoká
sok, eljárásrendek is mások lesznek.
Ahelyett, hogy a múltban élnénk, al
kalmazkodni kell ezekhez a változá
sokhoz, mindig előbbre és tovább kell
lépni. Még jobb, korszerűbb, precí
zebb eszközökkel, folyamatos átala
kulással, fejlődéssel. Eközben pedig
meg kell találni a mindenkori fiatal
korosztályhoz vezető utat. Ez termé
szetesen nem fog menni elavult fel
adatrendszerrel, régi technikával,
hiszen a ma fiatalsága nem ehhez
szokott. De korszerű, 21. századi esz
közökkel, eljárásrenddel sikerülni fog,
és nincsenek is gondjaink ezzel. A fia
talok ma is elkötelezettek, csak meg
kell értetnünk velük, amit mondani
szeretnénk, hogy azonosulni tudjanak
a gondolatainkkal. Ehhez képesnek
kell lennünk változtatni a múlt mód
szerein és szokásain, megteremtve
II. évfolyam 1. szám
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így az egyensúlyt. Az eredmények azt
mutatják, hogy jó úton járunk. A koro
navírus-járvány miatt ebben az évben
sajnos megtorpantunk, de 2019-ben
például hetvenkét turnus honvédel
mi tábort indítottunk, amelyek mind
beteltek. Tehát mind a szülők, mind a
fiatalok részéről van igény erre, csak
éppen olyan lehetőségeket kell elé
jük tárni, amelyekkel azonosulni tud
nak. Nem kérdés, hogy akarják-e ezt
a „katonásdit”: akarják. Csak korszerű,
modern, az ő világukhoz közelebb álló
felfogás szerint kell eljárnunk.

OBSITOS
előrelépés történt. De ugyanígy meg
említhetem az egyéb juttatásokat,
vagy a 2019-ben kifizetett, egysze
ri ötszázezer forintos juttatást jelen
tő fegyverpénzt is, amely a jövőben
minden leszolgált harmadik év után
illetményesen jár. Tizenhárom keser
ves, nehezen végigküzdött év után a
katonák végre ismét kimagasló bér
hez jutottak – de nem szeretném,
ha megállnánk ezen az úton. Már
csak azért sem, mert nem egyedül a
honvédségben történtek béremelé
sek. Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a

Leopard 2A4HU első éleslövészete (fotó: Kismartoni Mátyás)
Mit ad a résztvevőknek a katonai
képzés, ami más képzésben biztosan
nincs meg?
Olyan szocializációs környezetet és
gondolkodásmódot, amelyben a baj
társiasságot, a csapatmunkát helyez
zük előtérbe. A fiatalok olyan közös
séghez tartozhatnak, amely merőben
megkülönbözteti őket a többitől, és az
nem más, mint a célkitűzés: az orszá
gunkért, a magyar emberekért aka
runk tenni, akár az életünk árán is. És
a kultúra, a módszerek, az eljárások
mind e nemes gondolat köré csopor
tosulnak.
Az elmúlt években a juttatásokat tekintve komoly fejlesztés ment végbe
a honvédségben. Várható-e további illetményemelés, esetleg a lakástámogatási vagy a szociális juttatási
rendszer változása?
A 2015-ben elindult illetményfejlesz
tési programmal valóban hatalmas
2021/1.

2018–19-re elért előnyt, továbblépés
re van szükség. A katonának anyagi
lag is el kell ismerni, hogy vállalja a
pluszterheket, -feladatokat, és akár
azt is, hogy az életét áldozza a hazá
ért. Ugyanakkor a honvédelmi alkal
mazottak tekintetében ki szeretném
emelni, hogy számunkra ők is kiemel
ten fontosak, mert a katonák sok
esetben velük együtt vagy az ő köz
reműködésükkel látják el a feladatu
kat. Közben természetesen figyelem
mel kell lennünk az ország gazdasági
helyzetére, teherbíró képességére is,
ezen a téren sem szakadhatunk el a
társadalomtól. De látni kell: a kato
nák nem tudnak másodállásba men
ni, vállalkozást indítani, hiszen a nap
minden órájában lefoglalja őket a
szolgálat. Ha épp nincsenek a lakta
nyában, készenlétben, gyakorlaton,
külszolgálaton vannak – tehát kizáró
lag a bérből, a fizetésből tudják bizto
sítani a családjuk jövőjét.

Az önkéntes tartalékos erő létszáma
mára meghaladta a tízezer főt. Melyek ezen a területen a fő fejlesztési
irányok?
A vonatkozó országgyűlési határozat
alapján azt mondtuk: a jelenlegi fela
datrendszerben mintegy 30 ezer aktív
katonára és legalább 20 ezer önkén
tes tartalékosra van szükség. A kitűzött
cél megvalósításának közepén tartunk,
vagyis tovább kell haladnunk ezen az
úton. 2028–2030-ra valósulnak meg a
Honvédelmi és Haderőfejlesztési Prog
ramban kitűzött fejlesztési célok, ezért
akkorra kell elérnünk ezt a létszámot.
Bár ez természetesen attól is függ, mit
követelnek majd meg a menet közben
érkező új eszközök. Egy 152-es ágyú
tarack mellé még tíz fő kezelőre volt
szükség, az önjáró löveghez már csak
öt kell, hiszen a korszerű technika álta
lában kevesebb embert igényel.
Milyen módon tudta bevonni a tartalékosokat a haderő például a járványügyi védekezés feladataiba?
Folyamatosan bevonjuk őket a mun
kába. A szolgálatuk nem abban az
értelemben önkéntes, hogy a tarta
lékos katona egy reggel úgy ébred:
„Na, ma ráérek, bevonulok!” Három
évente mindösszesen hat hónap ön
kéntes szolgálatról van szó, és ennek
során nem csak veszélyhelyzetben,
de általános helyzet esetén is számol
hatunk velük. A jogszabályi feltételek
adottak, a tartalékosok pedig eleget
is tesznek ezen bevonulási kötele
zettségüknek. Már 2013-ban, a nagy
dunai árvíz idején is 1500 tartalékos
katonánk sorakozott fel, de most is
több száz főt vonunk be folyamato
san a fertőtlenítési, határzárási és
határbiztosítási feladatokba. Azt kell
mondanom: a több mint 10 ezer főt
magában foglaló önkéntes tartalékos
rendszerünk rendkívül jól működik,
és az állandó állomány mellett a tar
talékosok is megérdemelnek minden
elismerést.
Milyen társadalmi visszajelzések ér
keznek a honvédség járványügyi sze
repvállalása kapcsán?
Megbontanám a kérdésre adandó vá
laszomat. A társadalmi visszajelzések
nagy többségében pozitívak: az em
berek látják és jól veszik, hogy a ka
tonákra lehet számítani, bevonhatók
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ha úgy látjuk, hogy nem biztosítható a
megfelelő ellátás az adott hadszínté
ren, hazahozzuk a katonákat, hogy a
Honvédkórházban gyógyuljanak. Er
re több példát is láthattunk az elmúlt
hónapokban. Jó, hogy már rendelkezé
sünkre állnak ehhez a megfelelő esz
közök, így a helikopterek vagy akár a
repülőgépek is. E téren is az ember,
a katona az első – semmilyen bekerü
lési költség nem múlja felül az életet,
és mindent meg kell tenni ennek vé
delmében, tekintet nélkül arra, hogy
mi mennyibe kerül.
Draveczki-Ury Ádám
Fotó: Kertész László, Kismartoni Mátyás,
Rácz Tünde

a feladatokba, és azokat lelkiismere
tesen, becsületesen elvégzik. Ezzel
szemben létezik egy szűk réteg, amely
„már csak azért is” kifogásolja a kato
nai szerepvállalást, akármilyen pozitív
tevékenységről legyen szó. És van egy
harmadik kör, amelyik sajnos politikát
csinál a katonák alkalmazásának kér
déseiből, belemagyaráz nem létező
dolgokat, értelmetlen feltételezése
ket fogalmaz meg. Szerintem ez a leg
alattomosabb, a legrosszabb, mert ez
szándékos és tudatos. Az elmúlt idő
szakban például azok emeltek szót a
fegyveres katonai szolgálat ellen, akik
annak idején maguk is részt vettek
a vonatkozó szabályok megalkotá
sában, konkrétan abban, hogy a ka
tonáknak járőrszolgálatban fegyvert
kell viselniük. Hiába áll a társadalom
nagy többsége pozitívan a haderőhöz,
ez a politikai irányzat szembe akar
ja fordítani az embereket a katonák
kal, tulajdonképpen gyermekeinkkel,
akik a haza védelmét tekintik szolgá
latuknak. Nem azt nézik, hogy segíte
nek mindenkinek, aki azt igényli, hogy
helytállnak mindenütt, hogy vegyes
járőrrel segítik a rendőrök munkáját,
és közben emberéleteket mentenek
– már számtalan eset történt az utób
bi hetekben az újraélesztéstől a tűzből
való mentésig –, hanem azt mondják:
a katonáktól félni kell, nem véletlenül
van náluk fegyver, veszélyesek, rossz
példát mutatnak a gyerekeknek. An
nak ellenére, hogy a honvédelmi tör
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vényben egyébként feketén-fehéren
ott áll: az ország védelme minden
magyar állampolgár kötelessége. De
mint mondtam, a többség szerencsé
re szeretettel fogad bennünket, elis
meréssel szól katonáink szolgálatáról,
ami jó érzéssel tölti el őket.
A katonák a járvány elleni harc front
vonalában szolgálnak. Miként vigyáznak az állomány egészségére ebben
a helyzetben?
Gondoskodnunk kell mindenkiről, hi
szen szükségünk van egymásra, és a
társadalomnak is szüksége van ránk.
Ezért a tárca és a honvédség tekinteté
ben is kiemelt figyelmet fordítunk a vé
dekezésre. Rendkívül szigorú szabályo
kat vezettünk be minden téren, itthon
és külföldön egyaránt. Persze a legna
gyobb óvatosság mellett is előfordul,
hogy a katonák elkapják a fertőzést, de
a feladatok tükrében komoly szűrést
végzünk. Ha pedig valakinél felmerül
het a fertőzés gyanúja, neki nem kell
visszamennie a családi környezetbe,
amennyiben otthon nem tudja magát
megfelelően izolálni idős édesanyjá
tól, beteg édesapjától vagy szerettei
től: ennek érdekében elkülönítési lehe
tőségeket hoztunk létre a kiképzési,
oktatási és regeneráló központokban.
Mindez persze önkéntes alapon, egyé
ni felelősségvállalás mentén működik,
de a feltételek adottak. Ahol pedig fer
tőzésgyanú merül fel, a legkörültekin
tőbb intézkedések mellett járunk el, és

Vásárlási kedvezményt
biztosító vállalkozások:
Hervis Sportés Divatkereskedelmi Kft.
15% kedvezmény valamennyi
termékre
Danubius Hotels Zrt.
15% kedvezmény
Magyar Autóklub
kedvezményes belépési lehetőség
STAVMAT
Építőanyag Kereskedelmi Zrt.
választott terméktől függően
5–10% kedvezmény
HARMÓNIA 99 Bt.
az egyösszegű vásárlás értékétől
függően 3–12% kedvezmény
Praktiker Kft.
minden hónap 2. hétvégéjéhez
igazítva, csütörtöktől vasárnapig
10% kedvezmény valamennyi
termékre
Líra Könyv Zrt.
7% kedvezmény
VK-Pharma Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft. (Kulcspatika)
5% kedvezmény a patikában
megvásárolható minden egyéb
termékre (étrendkiegészítők,
kozmetikumok) és a TB-támogatással
nem rendelhető gyógyszerekre
Mentavill Kft.
20% kedvezmény
IS Sport Bt. (Intersport)
15% kiskereskedelmi kedvezmény,
20–25% kedvezmény a „honvédelmi
napokon”
J.PRESS Kft.
15% kedvezmény valamennyi
termékre

II. évfolyam 1. szám

Aktualitások

OBSITOS

Minden katona ezt várta
Új légtérvédelmi rendszer, új szállító-repülőgépek, páncélosok, kézifegyverek – csak néhány példa az utóbbi időszakban bejelentett fejlesztésekből. Dr. Sticz László dandártábornok, a Magyar Honvédség Parancsnokságának haderőtervezési csoportfőnöke
hangsúlyozza: a régi katonagenerációk tapasztalatai nélkülözhetetlenek a kultúraváltás
levezényléséhez.

Sticz László dandártábornok szerint
a jelenlegi fejlesztések közös siker
nek tekinthetők. „Mindenki, aki iga
zán katonának érzi magát, ezt várta
egész életében” – mondja a Honvé
delmi és Haderőfejlesztési Program
ról. „A jelenlegi nyugállományú ka
tonák megéltek egy olyan időszakot,
amikor teljesen másfajta rendszer
ben dolgoztak, teljesen más techni
kai felfogással, hozzáidomulva egy
nagyhatalom igényeihez. Megtanul
tak élni a sztenderdizációnak ebben
az egyetlen csatornájában, de most
végre eljött az idő, amikor egy kor
mányzat nemcsak szóban támogatja
a honvédség fejlesztését, hanem tet
tekben is. Vagyis megvannak ehhez a
szükséges források is.”
A haderőtervezési csoportfőnök
a program átfogó jellegét hangsú
lyozza. „Ilyen szintű fejlesztést még
az idősebb kollégáink sem tapasztal
hattak meg. Egy példával érzékeltet
ve: az 1960-as években kifejlesztett
és rendszeresített BMP–1 gyalogsá
gi harcjármű volt a legutolsó olyan
eszköz az akkori Magyar Néphadse
reg arzenáljában, amelyre minden
2021/1.

szárazföldi katona ugyanazzal a bi
zalommal nézett. Most azonban igazi
21. századi páncélosok és lövészpán
célosok, önjáró lövegek és többcélú
moduláris járművek is érkeznek. És a
szárazföldi erők fejlesztésével párhu
zamosan megindult a légierő, a légvé
delem átalakítása is, szintén modern
eszközökkel. Vagyis innentől nem a
régi vasakból kell majd megpróbál
nunk kifacsarni az utolsó lehetősé
geket is, hiszen például a helikopte
rek esetében nagyon sok alkalommal
már üzemidő-hosszabbításra került
sor. A Mi–24-esek most az utolsó ilye
nen estek át annak érdekében, hogy
legyen egyfajta híd a légierőnél, amíg
be nem érkeznek az új helikopterek.”
Sticz dandártábornok kiemeli: a
koronavírus-járvány egy másik ol
dalról is rávilágított a fejlesztések
szükségességére. „A pandémia meg
mutatta, mennyire fontos az önálló
nemzeti képességek megteremtése:
aki rendelkezik ezekkel, legyen szó
akár szárazföldi, akár légi kapacitá
sokról, az biztos lehet benne, hogy
ilyen körülmények között is bármely
feladatát végre tudja hajtani.”

A technikai és mentális megújulás
ban természetesen számít a haderő
a régi bajtársakra is. „Teljesen egyér
telmű, hogy a jelenlegi nyugállomá
nyú katonák alapvetően más tech
nika mentén szocializálódtak, de az
annak idején érvényes eljárások és
folyamatok logisztikai és strukturá
lis felépítése hasonló a maiakhoz –
csak gyökeresen más tartalommal.
A technikai rendszer kialakításának
filozófiája szintén különbözik, viszont
a nyugállományú és tartalékos kato
nák által megszerzett tapasztalatok
visszacsatornázása rendkívül fontos
számunkra. Konkrét példát is tudok
mondani: a honvédség új logisztikai
raktárbázisának építkezését azért si
került ilyen hatékonyan, gyorsan és
szervezetten megkezdeni és végre
hajtani, mert két tartalékos katona,
Séllei Ferenc és Balogh János nyug
állományú ezredesek a tervezéstől
a megvalósulásig részt vettek a pro
jektben. Még a helyszínbejárásokon
is ők képviselték a haderőt: átfogó
katonai logisztikai ismereteik, a koor
dinációban és a kivitelezésben vál
lalt szerepük egyaránt hozzájárultak
a veszprémi létesítmény létrejötté
hez. Tehát a bevont nyugállományú
és tartalékos katonák véleménye, ta
pasztalatai mind visszacsatornázód
nak hozzánk, és az összes stratégiai
szintű területen fel is kell használ
nunk ezeket.”
Mint a dandártábornok elmondta,
mindez az elméleti háttérmunka ös�
szes szintjén is megvalósul. „Nagyon
jó kapcsolatokat ápolunk például a
különféle tudományos tanácsokkal,
ahol mi is rendszeres tájékoztatást
nyújtunk a haderőfejlesztésről, és
igényt tartunk a visszajelzésekre is.”
Draveczki-Ury Ádám
Fotó: Szabó Lajos zászlós
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Átadták az MH Anyagellátó Raktárbázis központi raktárát a
Veszprém megyei Szentkirályszabadján. A 10 méter belmagas
ságú, 21 ezer négyzetméteres raktárcsarnokba nagyságrendi
leg háromezer polc került, állványrendszere több mint 24 ezer
raklap tárolására alkalmas. Az objektumot közel hatvan katona
működteti.

December elején három újabb Airbus H145M könnyű, többcélú
helikopter landolt az MH 86. Szolnok Helikopterbázison, így a
típusból már tizenhat teljesít szolgálatot a Magyar Honvédség
nél. További négy forgószárnyas 2021-ben érkezik hazánkba;
ezekkel válik majd teljessé a húsz gépből álló H145-ös flotta.
Tízhetes németországi szakfelkészítésen vett részt az MH 25.
Klapka György Lövészdandár 101. tüzérosztálya, valamint az
MH Bakony Harckiképző Központ kijelölt állománya. A katonák
a PzH 2000 önjáró löveg kezeléséhez szükséges elméleti és gya
korlati alapismereteket sajátították el a tanfolyamon, melyet a
Bundeswehr 131. tüzérosztálya vezetett.

Hazánk a NASAMS földi telepítésű légvédelmi rakétarendszerek
vásárlása mellett döntött. A norvég Kongsberg és az amerikai
Raytheon cégek által fejlesztett haditechnikai eszközök a négy
évtizede hadrendben álló szovjet KUB-okat váltják fel 2023tól. Magyarország a hatodik olyan NATO-tagállam, amely a
NASAMS-fegyverrendszert választotta.
Már mind a tizenkét, kiképzési célokra lízingelt Leopard 2A4es megérkezett az MH 25. Klapka György Lövészdandárhoz, sőt
sor került a harckocsik éles belövésére is. Az alakulatnál elké
szültek a Leopard 2-esek tárolására szolgáló korszerű – fedett
és zárható – hangárok, továbbá a kezelő- és karbantartó sze
mélyzetek kényelmes elhelyezését szolgáló helyiségek is.

Hazánk legnagyobb hadiipari beruházása lépett a megvalósítás
fázisába azzal, hogy letették a Zalaegerszegen épülő Lynx-gyár
alapkövét. A helyi ipari park területén létesülő üzemben ké
szül majd a Magyar Honvédség számára 2020 őszén beszerzett
Lynx KF41 gyalogsági harcjármű nagy része, összesen 172 da
rab, míg a további 46 jármű Németországból érkezik.
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Fejlődő honvédség,
újjáépülő hadiipar
„Komplex szemlélettel, az idősebb katonagenerációk tapasztalatait is hasznosítva folyik a magyar haderő megújítása” – mondta lapunknak adott interjújában
Maróth Gáspár. A védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztossal, nemzeti
fegyverzeti igazgatóval a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programról beszélgettünk.
is sikerülhetett volna a nyugállomá
nyúak lelki támogatása nélkül. Persze
tény, hogy az említett katonák a ré
gi iskolán szocializálódtak, de a szov
jet technika a maga idejében abszolút
versenyképesnek számított. Sőt: a hi
degháborút a szovjet blokk nem tech
nológiai fronton veszítette el, hanem
mert nem mérték fel pontosan a fej
lesztések gazdasági racionalitását. Ez
nagy tanulság – nem szabad ismét el
követni ugyanazokat a hibákat, mint
annak idején, a keleti tömb részeként.

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési
Program évtizedes távlatokra tekint
előre. Hogyan lehet hozzákezdeni
egy ennyire sok összetevőjű folyamathoz?
Rendkívül érdekes állapottal szembesültünk a kezdeteknél. Az láttuk, hogy
a haditechnika gyakorlatilag nullán
van: a szovjet eszközök még ugyan
rendszerben vannak, de már nem
számottevők. Ugyanakkor láttunk egy
intellektuálisan nagyon felkészült ka
tonaságot is, amely nemcsak had
mérnöki, hanem hadiipari mérnöki
tudásában is roppant képzett. Per
sze a kimaradt fejlesztések időszaká
ban némileg megkopott ez a tudás –
elvégre a hadiipar rendkívül gyorsan
fejlődő iparág –, de a szükséges ala
pok akkor is megvoltak. Tehát nem
csak fiatalokkal dolgozunk: sok idő
sebb katonát is bevontunk a mun
kába, hogy az ő segítségükkel ért
sük meg az egyes fegyverrendszerek
szükségességét, előnyeit, hátrányait.
Rendkívül sok tudást kapok a nyug
2021/1.

állományúaktól, sokakkal tartom kö
zülük a kapcsolatot, és még a legmo
dernebb gyárak vezetésébe is kérünk
fel embereket ebből a körből.
Miben áll ez a tudás? A szemléletmódjukra, tapasztalataikra számítanak?
Minden tiszteletem a miniszter úré
ebben a kérdésben, mert hadmér
nöki-haderőtervezési tekintetben tel
jesen új szemléletet kellett behozni.
Erőteljes nyitásnak lehettünk tanúi a
haderő vezetésében az új generáció
szemlélete felé, és megindult ennek
gyakorlati átültetése. A korábbi nem
zedékek belátták, hogy megváltozott a
világ, és azt mondták: akkor jöjjenek
a fiatalok, és adjuk át nekik a terepet a
Magyar Honvédség megújításához!
A mai haderő létszámban, képesség
ben, erőforrásokban egyaránt nagy
ban eltér az egykori néphadsereg
től, tehát teljesen új haderőtervezési
doktrínára van szükség. Sokan nem is
látják át, mekkora munka ez – és nem

Mivel lehet ennek elejét venni?
A magyar gazdaság és társadalom te
herviselési képességéből indultunk
ki, és azt vizsgáltuk, mit tudunk átfor
dítani a haditechnikai eszközök fej
lesztésére, illetve milyen egyéb erő
forrásokat tudunk beforgatni. Emiatt
kombinálja a program nagyon erősen
a haditechnikai és hadiipari fejleszté
seket. Nemcsak vásárlásban gondol
kodunk, hanem gyárak, képességek
településével is számolunk, és nagyon
erőteljesen invesztálunk ezekbe az
ipari fejlesztésekbe. Úgy is mondha
tom: a Lynx-gyárral tulajdonképpen
képességet hozunk létre. De ugyan
így gondolkodunk például a lőpor- és
robbanóanyag-gyártás újraindításán
is, hiszen bizonyos „fogyóeszközök”
szavatossága lejár. Ez gazdaságilag
igen szenzitív tervezést igényel. Men�
nyit érdemes például hadianyagokba
invesztálni, amikor békeidőben csak
állnak bennük a pénzeszközök? Mi
éri meg jobban: ha készleteket hal
mozunk fel, vagy ha létrehozunk egy
gyárat mint képességet? Ebben pró
bálunk újszerű megközelítést hozni
az elmúlt évtizedekhez képest: a civil
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életben érvényesülő hozzáállást sze
retnénk ösztönözni a professzionális
katonai tervezéssel. Én vagyok a fo
lyamatban a tolmács, a közvetítő, aki
közös nevezőt hoz létre a két oldal vo
natkozásában.
Miért éppen pont most jött el ennek
az ideje?
Szerintem nagyon jó pillanatban tör
tént meg az említett szemléletváltás,
1990 után valószínűleg még túl korán
lett volna hozzá. Pénzügyi erőforrások
hiányában komoly strukturális zavaro
kat okozhatott volna a hasonló átala
kulás. Most viszont megnyíltak a forrá
sok, és hihetetlen lehetőségek előtt áll

szó szerint elszenvedte a kötelező sor
katonai szolgálatot, és annak idején ta
lán maga sem vette észre, országához
mennyire lojális, elkötelezett és pro
fesszionális ez a világ. Márpedig az. Er
re a fegyelmezettségre, tartásra, elhi
vatottságra ma is szükség van.
Tehát az idősebb katonagenerációk
a fiataloknak is példát mutathatnak?
Így van, ez a lojalitás gyakorlati példa
és nevelési eszköz a fiatalok előtt is,
ami túlmutat a tankönyvi példák meg
foghatatlan világán, ráadásul kicsit hi
ányzik is a mindennapjainkból. Ezért
is kaptunk ilyen komoly lehetőséget:
mert a kormány hisz benne, hogy a

civil életben cégvezetőként, hogy nem
egy férfi kollégám neveltetéséből egy
szerűen hiányzott ez a világ. Ha kap
tak volna egy nagyjából három hóna
pos kiképzést, sokkal jobban megértik,
milyen fegyelmet, lojalitást várok tőlük
az élet más területén. Így évekbe került
ennek kialakítása.
Az új technikai eszközök is vonzerőt
jelenthetnek.
Minden fiatal generációban él egy
egészséges vonzalom a hi-tech eszkö
zök iránt, amit nagyon súlyos hiba félre
magyarázni, és szélsőségesnek, erősza
kosnak bélyegezni. Nyugat-Európában,
Skandináviában egyaránt nagyon sok

A fiatal generációban egészséges vonzalom él a hi-tech eszközök iránt. Leopard 2A4 harckocsi
a haderő. Ez mindnyájunk közös sikere,
és úgy gondolom, a 2016 és 2020 vé
ge között történtekre mindenki büszke
lehet, akinek valaha is köze volt ehhez
a világhoz. Nem véletlen, hogy a NATO
szakértőitől és a többi fegyverzeti igaz
gatótól is olyan visszajelzéseket kapok,
amelyek szerint a magyar haderőfej
lesztés a régió legtudatosabb, legko
herensebb programja. Mindez persze
nem jöhetett volna létre világos politi
kai akarat nélkül, hiszen a miniszterel
nök úr azt mondta: most eljött az idő,
amikor rendezhetjük a hadsereg és
a hozzá kapcsolódó világ dolgait. Pe
dig a jelenlegi döntéshozó generáció
olyan egyetemi közegből jön, amelyik
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katonák a maguk mikroközösségében
példát tudnak mutatni a mindenna
pokban, méghozzá anélkül, hogy erről
pátoszos szavakat mondanánk. Nem
véletlen, hogy gazdaságilag nagyon
erős országok – így Ausztria, Svájc vagy
Finnország – nem is engedik el a köte
lező kiképzést, hanem fenntartják va
lamilyen módon a lelki és gyakorlati
részt. Azt gondolom, itt lenne az ide
je, hogy egy asztal köré üljünk idősebb
katonáinkkal, és őszinte beszélgetést
folytassunk arról, annak idején vajon
miként csinálták volna, ha nem politi
kailag irányított, kötelező katonai szol
gálatról van szó, hanem rájuk bízzák
az ügyet. Én magam is tapasztaltam a

fiatal katonafiúval és katonalánnyal be
szélgettem – nagy részük egyöntetűen
azt mondta, hogy az elérhető tudás és
a technikai eszközök vonzották őket a
hadseregbe.
Mennyire tudnak előre gondolkodni? Például van-e már elképzelés arról, hogy mi várható a 2026-ban lejáró Gripen-szerződés után?
A Leopard 2A7+-okra 2018-ban szer
ződtünk, és 2023-ban érkeznek az el
sők, de hasonló a helyzet a H225-ös he
likopterekkel is. Tehát mindenképpen
több kormányzati cikluson átívelő gon
dolkodásról beszélünk. Fel kell mér
ni a gazdasági racionalitásokat, majd
II. évfolyam 1. szám
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következhet a hadászati-hadműveleti
tervezés, a haderőtervezésben össz
pontosuló képességtervezés. Ennek
alapján kezdhetünk körülnézni, mi
hozzáférhető a piacon, illetve feltérké
pezni az egyéb szempontokat: kivel le
het együtt dolgozni, mi jöhet képbe ku
tatás-fejlesztési, iparfejlesztési téren?
Beszéljünk világosan: egy harcászati
repülőgépcsalád szerződése évekig rá
nyomja a bélyegét a magyar költség
vetésre. Tehát nem indulhatunk ki ki
zárólag abból, hogy mit szeretnénk, és
ugyanígy semmilyen szinten sem lehet
nemzetközi politikai nyomás vagy zsa
rolás játékszere egy ekkora hordere
jű megállapodás. Pontosan tudnunk
kell, hogy mit kapunk cserébe. Folynak
a beszélgetések, az analízisek, és egy
szer majd elérünk egy pontra, ahol az
összegzés alapján elkezdhetjük kije
lölni az irányokat. Tudom, hogy ez na
gyon ködösen hangzik, de a tervezés
messze-messze túlmutat pusztán a
konkrét típuson.
Utóbbiak kapcsán általában mindenki tudni véli, mit lenne szükséges vásárolni…
Magam is örömmel olvasom az elkö
telezett, minket támogató közösség
blog- és fórumbejegyzéseit. Látom pél
dául az orosz technika iránt elkötele
zettek bejegyzéseit, de van egy fak
tum: orosz technikát a NATO tagjaként
nem vehetünk. Ennyi. Ráadásul sok
vélemény gyakran hitbéli meggyőző

OBSITOS
dést és nosztalgiát tükröz, nem pedig a
realitásokat. Mindenkit megnyugtatha
tok: kompetens technikákat szerzünk
be, hiszen mi magunk is rengeteget
tudunk a harci repülőgépekről vagy a
harckocsikról. Nem ez jelenti a fő prob
lémát, hanem a legmegfelelőbb ár-ér
ték arányú eszköz kiválasztása.
Így kerülhetnek képbe olyan, többeket meglepő választások, mint például a brazil szállító-repülőgépek?
Alapvetően a NATO-n belülről vásá
rolunk, amit a KC–390-eseknél felülír
tunk – régóta figyeltük ezeket, és arra
jutottunk, ez a típus felel meg legin
kább az említett követelményeknek.
Mérlegeltünk minden feltételt, és a ra
cionalitás a brazil gépek mellett szólt.
A zalaegerszegi Lynx-gyár, a gyulai
Airbus-üzem vagy a kiskunfélegyházi
fegyvergyár túlmutat a puszta hadiipari jelentőségen. Nemzetgazdaságilag hogyan értékelné ezek létrejöttét?
Nagyon lényeges szempont a munka
helyteremtési aspektus is, akárcsak az
általuk meghonosítandó kutatás-fej
lesztési és technológiai szint. És per
sze ne feledkezzünk meg az itt tartott
profitról és a megteremtett exportle
hetőségekről sem! A magyar ipar igen
magas színvonalra fejlődött az elmúlt
években – kevesen tudják, de a hi-tech
beruházások aránya a németországia
kénak felel meg. Ugyanakkor eddig
erőteljesen hiányzott a hadiipar, amit

Összesen húsz Airbus H145M típusú helikopterrel bővül a honvédség forgószárnyas
flottája a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében
2021/1.

másfajta gazdasági racionalitással is
megpróbálunk ötvözni: teljesen újsze
rű megoldásként a magyar államot tő
kebefektetőként pozícionáljuk ebben
az iparágban, mert meggyőződésünk,
hogy a magyar adófizetők pénze tő
keként jó helyen van ezekben a beru
házásokban a világos üzleti tervek és
megtérülések révén. Ez máshol nem
jellemző, sokak figyelmét fel is keltette.
Maguk a külföldi cégek is otthon érzik
magukat nálunk, hiszen kiemelkedő
minőségű munkakultúrával, szakem
berekkel találkoznak. Mindehhez pe
dig a kormány jóvoltából igen komoly
hitel- és befektetési lehetőségek páro
sulnak – ezen a téren a COVID-válság
még kreatívabb, a legtöbb európai or
szág megoldásain messze túlmutató
megoldásokat hozott. És persze nem
feledkezhetünk meg az elmúlt tíz évet
jellemző szisztematikus, átgondoltan
végigvitt költségvetési és adópolitiká
ról, amelyben a cégek maradéktalanul
megbíznak.
Miként vonható be az említett magyar katonai tapasztalat e hadiipari
beruházásokba?
A szóban forgó vállalatok pontosan
tudják, mit és hogyan szeretnének. Így
a magyar szakértelem inkább a jövő
beli kutatás-fejlesztési programokban
kap majd teret, amelyekhez folyamato
san keresik a kompetens mérnököket.
Ráadásul nem csak a fiatalokat, hiszen
mint a kovászt, melléjük kell tenni az
idősebb generáció tudását is. Ugyan
akkor versenyt futunk az idővel, hiszen
projektek és fiatalabb mérnöki nemze
dék hiányában az idős szakemberek
számos területen nem tudták átörö
kíteni a maguk hihetetlen, nemzetkö
zi összehasonlításban is világszínvona
lú ismereteit az ifjabbakra. A korosabb
generáció sajnos rohamosan fogyat
kozik, és már az egy nemzedékkel fia
talabbak is kifelé mennek a rendszer
ből. A tudásukra azonban szükség van,
így őket most egyenként próbáljuk be
illeszteni a különböző fejlesztési prog
ramokba. De bátran mondhatom: vi
lágszenzációval felérő bejelentéseink
lesznek a közeljövőben.
Draveczki-Ury Ádám
Fotó: Kismartoni Mátyás,
Király Róbert Sándor hadnagy,
Snoj Péter
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a Honvédkórházra
mindenki számíthat
A Honvédkórházban nemcsak a Magyar Honvédségnél jelenleg szolgáló katonák és honvédelmi alkalmazottak, hanem a nyugállományú katonák és az egykori közalkalmazottak is igényjogosultnak számítanak. Milyen ellátásokat biztosít számukra az intézmény?
Egyebek mellett erről beszélgettünk prof. dr. Wikonkál Norberttel, az MTA doktorával,
az MH Egészségügyi Központ főigazgatójával.

Hány nyugállományú katona és
nyug
díjas honvédségi közalkalmazott tartozik a Honvédkórház ellátási körébe?
A legutolsó adataink szerint több mint
15 ezer nyugállományú katona és mint
egy kétezer korábbi közalkalmazott el
látásáért felelünk. Ők azok, akik leszol
gálták a saját maguk idejét a Magyar
Honvédségben, és ugyanúgy számít
hatnak a mi segítségünkre, mint akkor,
amikor még aktív állományúak voltak.
A kórház szakorvosi ellátásait egyéb
ként a nyugdíjas igazolványuk felmuta
tásával vehetik igénybe, nincsen szük
ség semmilyen más igazolásra.

helyén. Az egyik ilyen a gyermekgyó
gyászati ellátás, de ugye, ez nem érinti
a nyugdíjasokat és a nyugállományúa
kat. A másik hiányzó szakterület a pul
monológiai, azaz a tüdőgyógyászati
fekvőbeteg-ellátás. Ezen a területen
más intézményekkel vagyunk jó kap
csolatban, és náluk tudjuk megszer
vezni az ellátást. Az onkológia vonat
kozásában pedig magára a betegség
kezelésére képesek vagyunk, de a su
gárterápiát egyelőre még külső hely
színen kell igénybe venniük az erre
rászorulóknak. Hamarosan azonban
elérhetővé válik nálunk is a finanszíro
zott PET–CT-vizsgálat.

A Honvédkórházban végzett gyógyító tevékenység az egészségügy majdnem teljes spektrumát lefedi. Mely
területeken nem tudnak ellátást biztosítani a nyugdíjasok számára?
Valóban, nagyon kevés képességgel
nem rendelkezünk a kórház két telep

A kórházhoz tartozó vidéki rehabilitációs intézményeket is igénybe tudják venni a nyugállományúak?
Igen, ehhez azonban szakorvosi be
utaló szükséges. Nyilván ezekben az
intézményekben is megvan a váró
lista, azaz nem biztos, hogy azonnal
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sikerül bekerülni kezelésre, de törek
szünk arra, hogy minél kevesebbet
várjanak azok, akiknek a rehabilitáció
ra szükségük van. Illetve, kardiológiai
esetekben, valamint a stroke utáni re
habilitáció során igyekszünk a soron
kívüliséget biztosítani.
A rehabilitációval kapcsolatban
tudni kell azt, hogy két igénybe vett
kezelés között legalább egy évnek el
kell telnie. Szeretném kiemelni: Héví
zen már arra is lehetőség van, hogy a
külső szálláson tartózkodó beteg be
tudjon menni a fürdőbe, és igénybe
vegye a terápiát. Ez a szolgáltatás há
ziorvosi beutalóval érhető el. Ez a nyu
gat-európai példán alapuló lehetőség
– mármint, hogy a hotelszolgáltatást
nem feltétlenül kell kötni az egész
ségügyi intézményhez – véleményem
szerint nagy segítség a betegeknek.
Már közhelynek számít, de igaz, hogy
a magyar emberek egészségi állapota nem a legjobb. Különösen így van
ez a nyugdíjas korosztálynál. Gyakorló orvosként hogyan látja, milyen a
honvédségi nyugállományúak egészségi állapota?
Ezen a téren eléggé polarizált a magyar
társadalom, így a honvédségi nyugdíja
sok is. Vannak azok, akik rendszeresen
elmennek az orvoshoz és megcsinál
tatják a különféle vizsgálatokat. Emiatt
ők általában elég jó egészségügyi álla
potban vannak. Én őket hívom „kön�
nyen elérhető betegeknek”. Sajnos ők
vannak kevesebben. Mellettük van a
másik típus – ők a „nehezen elérhe
tő betegek” –, akik azt az elvet vallják,
hogy felesleges azért orvoshoz menni,
mert például nem tudják mozgatni a
II. évfolyam 1. szám
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fél oldalukat, vagy éppen komoly lég
zési nehézségeik vannak. Az optimális
az lenne, hogy ha a nyugállományúak
korosztálya évente egyszer eljárna szű
rővizsgálatokra, még akkor is, ha nin
csen különösebb panaszuk. Vannak
országos szűrőprogramok, amelyek
természetesen a nyugállományú kato
nák és polgári alkalmazottak rendelke
zésére is állnak. Én mindenkit bíztatnék
arra, hogy évente egyszer vegyen részt
ezeken a programokon, így az orvosok
el tudják végezni a legfontosabb alap
vizsgálatokat, megelőzve ezzel, hogy
később nagyobb bajokat kelljen meggyógyítaniuk.
Ugyanez a korosztály az, amelyik a
COVID miatt a leginkább veszélyeztetett. Számukra mit tudna tanácsolni, hogyan kerülhetik el a megbetegedést?
Csak ugyanazt, ami már a vízcsapból
is folyik. Ha nem muszáj, ne menje
nek sehová. Ám, ha ez mégis elenged
hetetlen, akkor viseljenek maszkot,
ügyeljenek arra, hogy tartsák a mini
mum másfél méteres távolságot más
emberektől, és lehetőség szerint
gyakran mossanak kezet vagy fer
tőtlenítsenek. Emellett azt is kérném
mindannyiuktól – bár ez az előbb el
mondottak alapján egy kicsit furcsá
nak fog tűnni –, hogy az éves szű
rővizsgálataikkal várjanak még pár
hónapot. Jó esély van rá, hogy a késő
tavaszi időszakra csökkenni fog a jár
vány intenzitása. Addig amúgy is csak
hosszabb várakozási idővel lehet részt
venni a szakorvosi vizsgálatokon.

A testhőmérséklet-mérés a napi rutin része
És mit tegyen, aki elkapta a vírust?
Semmiképpen se essen kétségbe, ak
kor sem, ha jelentkeznek a betegségre
jellemző tünetek, azaz az aránytalanul
erős fáradtság, a levertség, az izomfáj
dalom, a szaglás és az ízlelés elveszté
se, valamint a köhögés és a láz! A ta
pasztalat az, hogy a betegek nagyon
nagy részénél a fertőzés tünetek nélkül
zajlik le. Ha valakinél mégis súlyosabb
szimptómák alakulnak ki – főleg, ha azt
érzi, hogy nem kap normálisan leve
gőt –, azonnal forduljon orvoshoz, aki
mellkasröntgennel, illetve CT-vel szin
te azonnal meg tudja állapítani, van-e
tüdőgyulladása. Akkor sincsen még
komoly baj, ha már tüdőgyulladást di
agnosztizál az orvos, mert a COVID-el
látásban már kialakultak azok a ruti
nok, amelyekkel sikeres gyógyszeres
kezelést érhetünk el. Ebben az esetben

A kórházban folyó gyógyító tevékenység az egészségügy szinte teljes spektrumát lefedi
2021/1.

azonban már feltétlenül szükséges az
orvosi ellátás, hiszen a COVID-fertőzés
nek van egy sajátos aspektusa: a beteg
az egyik pillanatban még nagyon jó ál
lapotban van, amely azonban néhány
órával később kritikussá válhat.
Milyen terveik vannak a Honvédkórházban, hogy még jobbá tegyék a
nyugállományúak ellátását?
Nemcsak ők, hanem az aktív állomá
nyúak is igénybe vehetik azt a közvet
len telefonvonalat, amely a szakorvo
si ellátások időpontjainak lefoglalását
könnyíti meg számukra. A 06-1-8853515-ös számot olyan kollégák veszik
fel, akik segítenek abban, hogy a vizsgá
latok döntő többségére két héten belül
időpontot kapjanak a Magyar Honvéd
ség aktív és nyugállományú katonái,
valamint honvédelmi alkalmazottjai.
Sajnos néhány képalkotó vizsgálatnál
ezt az időpontot nem tudjuk tartani, de
mindent megteszünk annak érdeké
ben, hogy ezek a vizsgálatok is a lehe
tő legrövidebb idő alatt megtörténje
nek. Ha pedig már megvan az időpont
és vizsgálatra érkezik a páciens, akkor
a betegfelvételi irodában, a külön szá
mukra megnyitott 13-as számú ablak
nál várjuk őket, itt intézhetik el a vizsgá
latok előtt szükséges adminisztrációt.
Ezzel is azt szeretnénk, hogy mindenki,
aki egykoron szolgált vagy jelenleg szol
gál a honvédségben, érezze: a Honvéd
kórház az ő kórháza is.
Szűcs László
Fotó: Kismartoni Mátyás, Rácz Tünde
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Lépés, indulj! – avagy
összhangban az igényekkel
Balatonakarattya: cél a 21. század elvárásainak való
megfelelés

Egy szervezet, melynek legfontosabb küldetése a kikapcsolódásra, pihenésre érkezett
vendégek elégedettségének biztosítása, nem gondolhat csupán a folyamatos alkalmazkodásra. Ennél többre van szükség a 21. században. Amikor a változó gazdasági körülmények, a fejlődő technológiák, valamint az egyre növekvő minőségi igények mindinkább
tetten érhetők mindennapi életünk során, akkor az innováció kihívásainak történő megfelelés nem lehet kérdés az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ (MH RKKK)
esetében sem.
2016-ban elkezdődtek. Az ezekhez
szükséges erőforrásokat főként saját
bevételből teremtettük elő.
Első lépésként új játszótereket ala
kítottunk ki, ahol a gyerekek sokkal
biztonságosabb körülmények közt
szórakozhatnak. Elektromos hajókat,
kajakokat, csónakokat, szörfdeszká
kat és ugrálóvárakat szereztünk be.
Megkezdtük a digitális tévéhálózat,
valamint az internet (wifi) kiépítését,
a szobák komfortosítását, bútorai
nak és függönyeinek cseréjét. Ezzel
A balatonakarattyai központ a meg
alapítását követő négy emberöltő
alatt hol népszerű pihenőhelyként,
hol katonai szervezetként működött,
s szinte minden területen folyamato
san változott, korszerűsödött. 2015ben minőségi változások kezdődtek
a rekreációs komplexum életében. Új
részlegek jöttek létre, melyek élére jól
felkészült, az ügy iránt elkötelezett fe
lelős beosztású vezetők kerültek, akik
nek összefogása elengedhetetlen volt
akkor – és ma is az – a fejlesztések me
nedzseléséhez. A szervezeten belül ki
alakított feladatközpontú struktúra
megalapozta a rekreációs központ
működtetésében napjainkban már
tetten érhető felfelé ívelő tendenci
át. A vendégek kényelmét szolgáló át
gondolt infrastrukturális fejlesztések
és modernizálási erőfeszítések már
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párhuzamosan felújítottuk a kert
mozit, a központi presszót, a biliárd
termet, a hotelek recepcióit, az imater
met, valamint kicseréltük a Napfény
Szálló liftjeit és erkélyüvegeit.
Új parkolóhelyeket, strandfoci- és
röplabdapályát, kültéri fitneszpá
lyát alakítottunk ki, újjávarázsoltuk
a salakos teniszpályákat, és új csó
nakkikötőt építettünk. Megtörtént
a kerékpártárolók cseréje, valamint
elkezdődött a szelektív hulladék
gyűjtés.

Folytatódott a szállóépületek külső-belső megújítása
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Az MH RKKK vezetése nagy hangsúlyt helyez a vízi eszközök fejlesztésére
A legfontosabb változást az egész
éves nyitvatartás jelentette számunk
ra, mely megkövetelte a vendégek
aktív pihenését garantáló szolgálta
tások biztosítását minden időszak
ban. Az állomány sikeres erőfeszí
téseit igazolta, hogy egy kérdőíves
felmérés alapján a balatonakarattyai
központ már ebben az évben a leg
népszerűbb rekreációs helyszín lett
az igényjogosultak körében.
A 2017-es évben tovább folytattuk a
fejlesztéseket: új konyhatechnikai esz
közöket szereztünk be, felújítottuk az
Egészségügyi Központot és kialakítot
tunk egy nyári gyermektáboroztatásra
alkalmas központi faházat. Megújítot
tuk, korszerűsítettük a közvilágítást is.
Az összes szobába bútorszéfet építet
tünk, a Napfény Hotel szobáit klimati
záltuk, a fürdőszobák kádjait felújítot
tuk, a folyosókat kifestettük, a padló
pedig szőnyegburkolatot kapott. A ki
sebbek örömére felfújható, rugós és
pénzbedobós játékokat szereztünk be,
a nagyobbak számára íj- és légpuska
pályát építettünk. A strandon elkészült
a homokos „plázs”, bevezettük a fel
töltőkártyás fizetési rendszert. A Kul
túr
központban található impozáns
mozitermet megújítottuk, székeit ki
cseréltük. A Sirály Hotel vendégeinek
megfelelő parkolót alakítottunk ki, és
minden szállodát sókabinnal láttunk
el. A rengeteg változásnak köszönhe
tően az intézmény megszépülve és
korszerűsödve, méltó módon ünne
pelhette századik születésnapját.
A következő év is jelentős színvo
nal-növekedést hozott. Felcsiszoltat
tuk az étterem vörösmárvány padló
burkolatát, az éttermi székeket pedig
újrakárpitoztattuk. Az Aranyhíd Hotel
2021/1.

vendégeinek is külön parkolót alakí
tottunk ki, az épület folyosóinak pad
lóját pedig szőnyeggel borítottuk.
A szobák ágyait lecseréltük, az épület
homlokzatát felújítottuk. Kiépítettük a
Napfény Hotel és a Központi Étterem
közötti szakaszon a közvilágítást, s
megújítottuk a hotel presszóját. Foly
tattuk a Sirály Hotel komfort nélküli
szobáinak komfortosítását. Az itt ta
lálható folyosók is új szőnyegburkola
tot kaptak, az épület homlokzatát fel
újítottuk, nyílászáróit kicseréltük.
A part mentén elhelyezett büfé
egységeket és a strandszolgáltatásokat
tovább bővítettük. A mind magasabb
színvonalú rendezvények kel
lékeként
ledfallal és színpaddal egészítettük ki a
kelléktárat. Megtörtént a kikötők kotrá
sa, a terület tereprendezése, az ideig
lenes portás- és pihenőkonténer te
lepítése, a kapuknál a beléptető- és
kamerarendszer kiépítése.
2019-ben és tavaly sem tétlenke
dett az alakulat: tovább folytattuk a
beszerzéseket, az előző években meg
kezdett felújításokat, karbantartáso
kat és korszerűsítéseket. A faházas
pihenő új kerítést kapott, területén
biztosítottuk a teljes wifi-lefedettsé
get. A szállodai szobák komfortfoko

Vendégekre várnak az új limbó hintók

zatának növelésével párhuzamosan
megkezdtük az Aranyhíd Szálloda
külső felújítását, bútorainak cseréjét
és klimatizálását. Az ételkínálat bőví
tése érdekében öt kiszolgáló faházat
létesítettünk a strandon, egyet pedig
a kempingben.
Balaton-parti intézménykén nagy
hangsúlyt helyeztünk a vízi eszkö
zök, valamint a parti sporteszközök
fejlesztésére. Műanyag stéget és
egy műanyag mólót telepítettünk a
parton. Elektromos jetskivel és két
elektromos hajóval is bővítettük a
vízijármű-készletünket, ezenkívül különálló elemekkel gyarapodott a vízi
park, továbbá lábhajtó szörfdeszkát
is beszereztünk.
A vízparton kültéri fitneszpark fo
gadja a sportolni vágyókat, melyet
körülölel az öntött gumiburkolattal
ellátott futópálya. Felújítottuk a tenisz
pályát, az új beltéri fitnesztermet kor
szerű gépekkel szereltük fel. A külső és
belső felújításon átesett épületben he
lyet kapott még egy több helyiségből
álló játszóház is. A légvárak mellett a
trambulinok kínálata is tovább bővült.
A nagyobbak igénybe vehetik a mobil
kosárpalánkot, valamint az új hálóval
ellátott röplabdapályát is. A pedálos go
kartok immáron felnőtt méretben, va
lamint négy- és kétüléses változatban
is elérhetők. A strand közelében kihe
lyeztünk egy kültéri strandórát, mely
hez közel több pályából álló minigolf
parkban mérhetik össze ügyességüket
a vendégek. Az egykori tornaterem he
lyén büféegységet létesítettünk, ahol
bowling-, biliárd- és dartsmérkőzése
ket is játszhatnak a vendégek. A rela
xá
ciós pihenésre vágyók érdekében
lecseréltük a szaunákat, a masszázsszolgáltatást pedig kineziológiai tapasz
felhelyezésének lehetőségével bővítet
tük. A Központi Étterem épületében az
enteriőr új arculatot kapott, melyhez
hozzájárult az álmennyezet és a nyílás
zárók cseréje is. Megkezdődött a Kul
túrterasz teljes felújítása, mely a jövő
ben igazán különleges rendezvények
lebonyolítását is lehetővé teszi.
S ha valaki azt gondolná, hogy
már nincs hová fejlődni, azt bizony
nagy meglepetések fogják még érni
a jövőben, itt, Balatonakarattyán.
Piros Ottó ezredes,
parancsnok
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Célunk az eredményes
érdekképviselet
Honvédségi Dolgozók Szakszervezete
(HODOSZ)

A HODOSZ elfogadott és elismert szereplője a honvédelmi érdekegyeztetésnek. Aktívan
képviseli tagjai, a honvédségi dolgozók, a nyugállományú katonák, a hozzátartozói ellátásban részesülők és a honvédségi nyugdíjasok érdekeit, segíti őket nehéz élethelyzetük
megoldásában.

Varga István, a HODOSZ elnöke
Tisztelt Olvasóink!
Őszinte nagyrabecsüléssel köszönti
önöket, nyugállományú és nyugdí
jas társainkat a Honvédségi Dolgozók
Szakszervezete!
A ma „rendszerváltoztatásként” em
lített időszak szakszervezetünk mű
ködésének első éveire esett a maga
valamennyi kedvező társadalmi és tra
gikus gazdasági jellemzőjével együtt.
Az időszakot a szervezetből kénysze
rűen kiváló kollégáinknak a munkaerőpiacon való helyzetbe hozása jellemez
te. Ekkor használtunk olyan fogalma
kat, mint a „gondoskodó elbocsátás”,
a „legnagyobb kedvezmény” elve, me
lyek nem csupán szlogenek maradtak,
hanem valós tartalommal bírtak.
A munkaerőpiacra történő vissza
illesztéshez az át- és továbbképzések
rendszerén keresztül nyújtottunk az
együttműködő szervezetekkel hat
hatós segítséget. Számtalan esetben
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általunk csak felvilágosításként emlí
tett munkát végeztünk szakszervezeti
tagságunk körében. Ebben a feladat
ban kiváló partnerre találtunk a Ma
gyar Honvédség Szociálpolitikai Alapít
ványában, ma már Közalapítványában.
Az idők során az egykori polgári al
kalmazottakból és kinevezett polgári
alkalmazottakból a törvényi változá
sok során honvédségi közalkalmazot
tak, majd 2020. január elsejétől hon
védelmi alkalmazottak lettek. Ezek
nem csupán az elnevezésekben hoz
tak változást, jelentősen módosult a
munkajogi tartalmuk is.
A Honvédségi Dolgozók Szakszer
vezete aktív kezdeményezője és köz
reműködője volt a személyi állomány
szociális helyzetén javítani képes szer
veződések létrehozásának. Így most
büszkén állíthatjuk, hogy a honvéd
ségi önkéntes pénztárak megalakítá

sában és tisztségviselőinken keresztül
a működtetésében is jelentős szere
pet vállaltunk. Az idők szavát megért
ve megalapítottuk a HODOSZ Euró
páért Alapítványt, melyen keresztül a
mai napig is kézzel fogható segítséget
nyújtunk ismeretátadással, képzéssel,
továbbá a szociálisan rászorulók se
gélyezésével.
Külön is beszélni kell a 2019-ben ha
tályba lépett honvédelmi alkalmazottak
jogállásáról szóló törvényről (Haj. tv.),
melynek hatását csak az 1992-es mun
katörvények megjelenéséhez tudjuk
hasonlítani. 2018-ban, az új kormány
megalakulását követően honvédelmi
miniszter úr már az első találkozásunk
alkalmával jelezte: a honvédségi közal
kalmazottak helyzetén mindenképpen
javítani kíván, ehhez kéri segítő köz
reműködésünket. Az előkészítés so
rán tartott egyeztetéseken, képviselve

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter köszönti a 30 éves érdekvédelmi szervezetet
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a tagság érdekeit, sikerült olyan ered
ményeket elérnünk, amelyekre joggal
tekintünk büszkeséggel. A honvédelmi
alkalmazotti jogállás elsöprő mértékű
vállalása igazolja ezen állománykategó
ria elkötelezettségét és hűségét a Ma
gyar Honvédség iránt.
Elődeink odaadó és áldozatos mun
kájának köszönhetően szakszerveze
tünk a mai napig elfogadott és elismert
szereplője a honvédelmi érdekegyez
tetésnek. Aktívan részt veszünk a nyug
állományú katonák, a hozzátartozói
ellátásban részesülők és a honvédsé
gi nyugdíjasok helyzetét, életkörülmé
nyeit folyamatosan figyelemmel kísérő
Honvédelmi Idősügyi Munkacsoport
munkájában.
Alapszervezeteinken és a HODOSZközponton keresztül figyelemmel kí
sérjük tagjaink élethelyzetét, rendsze
resen segélyezzük a szociálisan rászo-

OBSITOS
rulókat. Az általunk létrehozott, jelen
leg már szociális feladatokat is ellátó
HODOSZ Európáért Alapítványunkon
keresztül anyagi támogatást adunk a
nyugdíjasoknak, a halmozottan hátrá
nyos helyzetűeknek és a súlyos élet
helyzetbe kerülteknek. Tevőleges se
gítséget nyújtunk a Magyar Honvédség
szociálpolitikai pályázatainak megis
mertetésében, a rászorulók beadvá
nyainak összeállításában és továbbítá
sában.
Megalakulásunk óta folyamatosan
konstruktív, egymást segítő együttmű
ködést folytatunk a Honvédelmi Érdek
egyeztető Fórum (HÉF) munkavállalói
oldalán helyet foglaló Honvédszakszervezettel, valamint a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetségével. Egységes gya
korlatunk a szervezeteinkhez fordulók
problémáinak megoldása, függetlenül
szervezeti hovatartozásuktól.

Az elmúlt harminc esztendőben a
Honvédségi Dolgozók Szakszerveze
te következetesen képviselte tagságát
és a honvédségi civil alkalmazottakat
az ágazati és országos érdekegyezte
téseken. Szakszervezeti szövetsége
seink által képesek vagyunk hitelesen
bemutatni nyugdíjas tagjaink helyze
tét, tolmácsolni tudjuk „megrendelé
seiket” a döntéshozók irányában.
Kérjük, továbbra is támogassák mű
ködésünket, éljünk a közösség ere
jében rejlő lehetőségekkel a hosszú
távú eredményes érdekképviselet ér
dekében!
A HODOSZ Elnöksége
Elérhetőségünk:
1085 Budapest, Pf. 25
Tel.: 06/236-5444 • HM: 26701
www.hodosz.hu • hodosz@hodosz.hu

Imaterem-avatás
Újabb funkcióval bővült a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központ Gobelin terme,
mely mostantól lelki elmélyülést segítő imateremként is szolgál az idelátogatóknak.
2020. szeptember 29-én került sor
a Stefánia Palota – Honvéd Kulturá
lis Központ ökumenikus imatermé
nek avatóünnepségére. Mudra József
ezredes, az MH vitéz Szurmay Sán
dor Budapest Helyőrség Dandár (MH
BHD) parancsnokhelyettese nyitóbe
szédében úgy fogalmazott: „Újabb
gyöngyszemet avatunk fel a házban,
egy imatermet, mely szinergiát képez
a Honvéd Kulturális Központ kertjé
ben található közkedvelt szabadtéri
ökumenikus imahellyel.”
Aulechla József ezredes, az MH BHD
Kulturális és Rekreációs Igazgatóság
igazgatója megnyitójában elmondta,
hogy „alulról jövő kezdeményezésről”,
a kollégái által kezdeményezett és
megvalósított ötletről van szó, melyet
boldogan támogatott. Arra kérte az ál
lományt, használják lelkük, szellemük
épülésére az ökumenikus imatermet.
A nyitóbeszédek után Tósoki Anikó
előadóművész elénekelte a 42. genfi
zsoltárt, majd Pilinszky János Zsoltár,
2021/1.

Imahely kereszttel és a Bibliával
valamint József Attila Csöndes estéli
zsoltár című költeményét mondta el.
Mészáros László alezredes, pro
testáns tábori lelkész úgy vélekedett:
„Isten újabb kaput nyitott”, s ennek
örömére közös hálaadó imádság
ra buzdította a jelenlévőket. Rácz Ist
ván őrnagy, katolikus tábori lelkész a
Szentírásból, Máté evangéliuma 8. feje
zetének 20. verséből idézett a hallga
tóságnak, miszerint „az emberfiának

nincs hova fejét lehajtania”. A tábori
lelkész ezt követően rögtön felhívta a
figyelmet, hogy korábban az imahel�
lyel, majd most az imateremmel nem
csak a szívünkben, hanem fizikálisan
is velünk lesz az Isten. A Miatyánk kö
zös elmondása után Aulechla ezredes
az asztalra helyezte a mindenki szá
mára hozzáférhető Bibliát.
Elhangzott: Egyházi órák címmel ha
marosan rendezvénysorozat indul,
melynek keretén belül minden máso
dik és negyedik szerdán, váltva, pro
testáns és katolikus imaórákat tarta
nak az imateremben.
Az avatáson meghívott vendégként
részt vett dr. Keszthelyi Gyula ny. mk.
dandártábornok, az MH Budapesti
Nyugállományúak Klubjának elnöke
és Koncz Sándor ezredes, az MH Pro
tokoll, Diplomáciai és Rendezvény
szervező Igazgatóság igazgatója is.
Szalai Mirtill
Fotó: Jerkovics Zsófia
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Egységben az erő

A MATASZ megyei szervezeteinek munkájáról
A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) az alapításánál megfogalmazott céljait
(honvédelem, hazafiság, tartalékosság) a fővárosi és megyei szervezetein keresztül valósítja meg. A jövőben a lap olvasóit folyamatosan szeretnénk tájékoztatni a megyei szervezetekben folyó munkáról.

Tradíció és honvédelem
2017-ben szervezték újjá a BorsodAbaúj-Zemplén megyei MATASZ-szer
vezetet. Vezetői és tagjai kiemelt figyel
met fordítanak – elsősorban a honvé
delmi jellegű repülőversenyeiken és
rendezvényeiken keresztül – társadal
mi ismertségük növelésére.
A megyei MATASZ-szervezet mega
lakítását a megyében a nagybarcai, az
edelényi, a sárospataki, a boldvai, a ka
zincbarcikai és két miskolci szervezet
létrehozása követte. A megalakult re
pülős tagozathoz megyén kívüli repü
lős szervezetek is csatlakoztak, így a
zalaegerszegi, hajdúszoboszlói, mart
fűi és becsehelyi szervezetekkel együtt
már 8 megyei területi szervezettel és
4 megyén kívüli egyesülettel rendelke
zik, melyeknek jelenleg 134 igen aktív
tagja van.
Már a megalakulás évében külön
honvédelmi versenyeket szerveztek
a tanulóifjúság és a dolgozók részére,
két kiképzési központban. Sárospata
kon a történelmi tradíciókat felhasz
nálva elsősorban a hagyományőrző
versenyeket, így az íjászatot, a hagyo
mányos légfegyveres és légpuskás lő
versenyeket, míg a nagybarcai Lezák
lőtéren a tartalékosok többtusaverse
nyét, a Diákok Honvédelmi Versenyét,
az iskolai apródképzésben részt vevők
honvédelem napi rendezvényeit bo
nyolítják le.
Az önkéntes területvédelmi tarta
lékos (ÖTT) és az önkéntes műveleti
tartalékos (ÖMT) állományúak részé
re megszerveztek egy hat előadásból
álló hadtörténeti előadássorozatot.
2020-ban az ÖTT és az ÖMT állomá
nyúak minden hónap utolsó szom
batján a nagybarcai Lezák lőtéren és
minden hónap utolsó vasárnapján a
sárospataki lőtéren pisztoly- és pus
kalövészeten vehettek részt.
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Íjászverseny Sárospatakon
Rendezvényeik elsősorban a jó kö
zösség építését szolgálják. Szerveze
tük növekedésének üteme jelzi a leg
jobban, hogy az elmúlt három évben
a honvédelemért tenni akaró embe
rek baráti közössége népszerű és ked
velt a térségben. Ennek köszönhetően
képesek voltak jó színvonalú nemzet
közi, országos és megyei rendezvé
nyeket megszervezni.

Veszprém, a katonai
hagyományok fellegvára

Devecserben, Veszprémben, Szentki
rályszabadján, Várpalotán. A MATASZ
veszprémi szervezete 2001-ben, ala
pító tagként csatlakozott az országos
szövetséghez.
Napjainkban a szervezet feladatkö
re jelentősen kibővült. A változást az
új civil törvény hozta, melyhez igazod
va feladataikban megjelentek a társa
dalmi elvárásokat kielégítő közhasznú
feladatok. Ezek közül a legjelentősebb
a felső tagozatos általános iskolás fia
talok honvédelmi oktatása az öt éve
bevezetett Apród Program keretében.
A katonai együttműködés során a
veszprémi MATASZ-szervezetnek na
pi kapcsolata van a megyei védelmi
irodával, a megyében települt katonai
szervezetekkel, és kölcsönösen segítik
egymást feladataik minőségi megol
dásában.
Baráti kapcsolatokat alakítottak ki
a német és az olasz tartalékosokkal,
akikkel a katonai hagyományápolás
mellett az európai biztonság és a ka
tonai feladatok aktuális kérdéseiben
is kicserélik tapasztalataikat.
A szervezet életében jelentős dátum
volt 2015, amikor a bíróság elfogadta
az új alapszabályukat, így hivatalosan

A MATASZ Veszprém Megyei Egyesü
lete által végzett egyik fontos feladat
a katonai hagyományápolás, amely
látványos keresztmet
szetét adja a magyarság ezeréves történel
mének. A megye ki
emelkedő színvonalú
katonai oktatási-nevelési intézménye volt a
híres jutasi Honvéd
Altisztképző és Neve
lő Intézet. A későbbi
időkben a honvédség
szinte minden fegy
verneméből megtalálható volt egy-egy ala
kulat a megye városai Iskolai apródképzésben részt vevők egy honvédelem napi
ban, Tapolcán, Pápán, rendezvényen
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Olaszországban bajtársi találkozón
bejegyzett egyesületté váltak. Az egye
sületi státusszal létrejött nonprofit
civil szervezet célja – az országos szö
vetséghez kapcsolódva – a Magyar
Honvédség tartalékos állományának
segítése toborzással, képzésekkel és
programokkal. Tevékenységével elő
segíti a haza védelme társadalmi tá
mogatottságának erősítését; az isko
lákban és a különböző klubokban való
aktív jelenlétével támogatja a fiatalok
és a polgári lakosság körében a hazafi
as és honvédelmi nevelést, képzést.
Az egyesületté válás tette lehetővé
azt is, hogy 2018-ban együttműködé
si szerződést írjanak alá a Honvédelmi
Sportszövetséggel, ami új lehetősége
ket nyitott a programok finanszírozá
sában, a fiatalok honvédelmi táboroz
tatásának megvalósításában, a Kadét
Program beindításában, valamint az
Apród Program anyagi feltételeinek ja
vításában.
A jövőben is az alapításnál megha
tározott fő cél, a tartalékosság és a ha
zafias nevelés segítése érdekében kí
vánnak tevékenykedni.

veres erők tényleges és tartalékos ál
lományú katonái között. Alapvető fel
adatuknak tekintik a környezetünkben
élő, a katonai szolgálat iránt érdeklő
dést mutató fiatalok reális tájékozta
tását, hogy megtalálhassák az utat a
honvédséghez, az önkéntes tartalékos
katonai szolgálat vállalásához, a honvé
delem ügyéhez kapcsolódó szerveze
tekhez. A szövetség egyik legfőbb célja
– a társadalmi, egyesületi lehetőségek
keretein belül – a hazafiságra nevelés, a
helyes, etikus, kulturált viselkedési mó
dok elfogadtatása és azok képviselete.
A MATASZ Fejér Megyei Szervezeté
nek programjai a hagyományőrzésre,
a külföldi és magyarországi hadisír
gondozásra, a magyar–német szemi
náriumokon történő részvételre, az
önkéntes tartalékos rendszer felada
tainak végrehajtására, segítésére, az
ifjúság honvédelmi nevelésének terü
leteire irányulnak.
A szervezet tizenegy Fejér megyei
középiskolában működtet honvédelmi

szakkört. Fontosnak tartja a kapcso
lattartást, a jó együttműködést a hon
védelem ügyét támogató egyéb civil
szervezetekkel.
Minden évben állandó résztvevője
a MATASZ által szervezett Doni Hősök
Emléktúrának, amely immár hagyo
mányteremtő céllal Fejér megyéből
indul.
A megyei szervezet Fejér megye el
ismert civil szerveződése, melyet céljai
megvalósításában több partnerszerve
zet, a Magyar Honvédség Fejér megyei
alakulatai is támogatnak. Ez jó ösztön
zést ad számukra abban, hogy céljaikat
érdemes továbbvinni és megvalósítani.
Összeállította:
Tóth Lajos László,
a MATASZ elnökségi tagja
Elérhetőségünk:
1087 Budapest, Kerepesi út 29/b
Telefon: + 36 1 236 5403
www. matasz.com
Kapcsolat: mataszbp@gmail.com

Katonai erények és
hagyományok
A MATASZ Fejér Megyei Szervezete
2001-ben az elsők között alakult meg.
A szövetség – célkitűzéseit tekintve –
egy képzeletbeli hidat alkot a hadsereg
és a civil lakosság között. Egy olyan hi
dat, ahol a katonai erények, hagyomá
nyok, a hazafiság és a civil elvárások
egymást erősítve találkoznak. A szer
vezet egyfajta kapocsszerepet kíván
betölteni Magyarország fegyveres erői
és a magyar társadalom, illetve a fegy
2021/1.

Képzőművészeti kiállítás megnyitója
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jogos
segítség

Katonák a Törvényességért
és Jogbiztonságért Közhasznú Alapítvány
A Honvédszakszervezet által létrehozott alapítvány a haza fegyveres szolgálatában feladataikat áldozatkészen végző katonák és családtagjaik számára nyújt támogatást közhasznú tevékenység formájában. Segítséget nyújt a szolgálati jogviszonyból eredő jogaik
megismeréséhez, továbbá jogi és szociális biztonságuk megteremtéséhez.
Az alapítvány a Honvédszakszervezet
által létrehozott „önsegélyezési és
szolidaritási alap” segítségével támo
gatja a nagycsaládosokat, a halmo
zottan hátrányos helyzetűeket, a gyer
meküket egyedül nevelő rászorulókat,
a súlyos élethelyzetbe került, valamint
a nyugállományú katonákat.
A munkaerőpiacra történő vissza
illeszkedésük, képzésük, foglalkoz
tatásuk elősegítése érdekében se
gít
séget nyújt az állomány azon
hátrányos helyzetbe került tagjainak,
akik önhibájukon kívül kényszerültek
elhagyni a honvédséget.
Ingyenes jogsegélyszolgálatot mű
ködtet, saját tevékenységével kapcso

latos tájékoztató kiadványokat jelentet
meg. Elősegíti az aktív és nyugállomá
nyú katonák érdekképviseletét ellátó
tisztségviselők továbbképzését.
A haza fegyveres szolgálatában sa
játos függőségi viszonyok között élő és
feladataikat áldozatkészen végző kato
nák napjainkban egyre nagyobb fizikai
és pszichés terhelésnek vannak kité
ve. Az alapítvány az e területen érintett
célcsoport támogatását is feladatának
tekinti.
Az alapítvány jogi segítséget, támo
gatást nyújt a misszióban szolgálatot
teljesítő katonáknak és itthon maradt
családtagjaiknak, ezzel is hozzájárul
va ahhoz, hogy a külföldön szolgálók

biztos hátországot tudjanak maguk
mögött. A jelenlegi járványügyi hely
zetben kiemelten fontossá vált, hogy
a katonák jogi tájékoztatást és segít
séget kapjanak. Ezzel a tevékenységé
vel az alapítvány hozzájárul a katonai
életpálya népszerűsítéséhez és a ka
tonai toborzás sikerességéhez.
Jogi kiadványainkat, tájékoztatóin
kat nyomtatott formában és online is
elérhetővé tesszük, így biztosítva a szé
les körű hozzáférést azokhoz. Alapít
ványunk 2020. évi projektjei jogsegély
szolgálatra, tanácsadásra és szakmai
jogi tájékoztatások tartására irányul
tak. Az elmúlt időszakban sikerült ön
kénteseink számát növelni, szerveze
tünk tevékenységeit népszerűsíteni.
Alapítványunk közhasznú céljainak
megvalósításához, tevékenységünk fi
nanszírozásához nagy segítséget jelent
az SZJA 1%-ának felajánlása révén ne
künk juttatott támogatás. Az adóbeval
lás elkészítésekor lehetőség van arra,
hogy az adózó rendelkezzen az össze
vont adóalap után befizetett személyi
jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legké
sőbb 2021. május 20-áig, az SZJA-be
vallástól függetlenül lehet megtenni.
Kővári Károly őrnagy,
az Alapítvány kurátora

Alapítványi rendezvény, 2020. március 6-án
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„Kuruc vitézek”
közgyűlése
Az eredeti időponthoz képest közel öt hónappal később rendezhette meg éves közgyűlését a kiskunhalasi Kuruc Vitézek Nyugállományú Egyesület. Az ünnepi eseményt megtisztelte jelenlétével dr. Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért
felelős helyettes államtitkára.
A katonai hagyományok őrzésére oly
sokat adó egyesület elmúlt hónapja
it nagyban befolyásolta a vírushelyzet.
Többek között erről is beszélt Romvá
ri Frigyes ny. ezredes, aki a közel fél
évszázados múltra visszatekintő civil
szervezet elnöki teendőit 2019 októbe
re óta látja el. Mint mondta: az előze
tesen tervezett programok nagy része
elmaradt vagy későbbre halasztották.

Romvári Frigyes ny. ezredes, az egyesület
elnöke szólt az elmúlt időszakról

A közgyűlésen dr. Ruszin Romu
lusz az alkalommal élve hangsúlyoz
ta: az egyesület kettős értéket teremt.
Az egyik: a hagyományőrzés. A másik:
nyugdíjasok szervezeteként tanúsít
ják, hogy az egyenruhások nagy csa
ládja nem szűnik meg akkor, amikor
az egyes katonák leteszik a tényleges
szolgálatot. Utána is együtt maradnak,
folyamatosan figyelnek egymásra, kö
zös programokat szerveznek és tart
ják a kapcsolatot az aktív állománnyal.
A program során bejelentették: a
Katonaözvegyek 17. Országos Találko
zója alkalmából Bakaity Istvánnénak
dr. Benkő Tibor honvédelmi minisz
ter emléktárgyat adományozott, Ka
kuk Gyuláné pedig emléklapot kapott.
A Bajtársi Egyesületek Országos Szö
vetségének elnöke tárgyjutalomban
részesítette Romvári Frigyes elnököt.
Az eseményen elismerések átadá
sára is sor került. Az egyesület el
nöksége Szalka Zoltánné önzetlen,
segítőkész, áldozatos munkáját em
lékplakettel ismerte el. Vidáné Lantos
Etelka a színházi tagozat vezetőjeként

Romvári Frigyes a fotókkal, grafi
konokkal illusztrált beszámolójában
kitért arra is, hogy a nyár folyamán a
Merkbau Építőipari és Kereskedelmi
Zrt. tulajdonos ügyvezetője nagylelkű
felajánlásának köszönhetően (a szük
séges anyagok biztosítása), nemkü
lönben a tagság aktív szerepválla
lása eredményeként a tiszti klubbal
együtt szépülhetett meg az egyesü
let klubhelyisége. A 47 évvel ezelőtt
alapított közösség összejöveteleinek
helyszíne tágasabb, világosabb lett,
kifestették, modernebb fűtésrend
szert kapott.

Szavaznak az egyesület tagjai

2021/1.

Dr. Ruszin Romulusz helyettes
államtitkár megköszönte
a civil szervezet értékteremtő munkáját
több éven át végzett tevékenységéért
ugyancsak emlékplakettet vehetett át.
A Bakaity István Emlékplakettet eb
ben az évben a hagyományőrző ta
gozatot huzamos ideig vezető Gál Mi
hály ny. ezredes érdemelte ki.
Jáger Levente
Fotó: Kiss István
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Jubileum Nagykanizsán

A jubiláló Nagykanizsai Honvéd Egyesület
rendezvénysorozata: emléktábla-avatás, fotókiállítás,
ünnepi megemlékezés
1970. december 14-én 16 nyugdíjas katona, rendőr, határőr alakította meg Nagykanizsán a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományúak Klubját. A klubalapítás 50. évfordulója alkalmából a jogutód Nagykanizsai Honvéd Egyesület 2020. október 16-án rendezvénysorozatot tartott.

Emléktábla-avatás

Fotókiállítás

A fél évszázados jubileum alkalmából
szervezett program emléktába-ava
tással indult a Honvéd Kaszinó épüle
tében. Délelőtt 11 órakor Körtvélyessy
Attila nyugállományú rendőr alezre
des, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület
elnöke és Balogh László polgármester
leplezték le azt az emléktáblát, amel�
lyel az utódok a jogelőd szervezet, a
Fegyveres Erők és Testületek Nyugál
lományúak Klubja alapítói előtt tiszte
legtek.

Ezt követően Ötven év képekben cím
mel fotókiállítás nyílt a Honvéd Kaszi
nó emeleti galériájában. A tárlat az
egyesület elmúlt 50 évéből villant fel
életképeket.
A kiállítást Halmos Ildikó, a házigaz
da közművelődési intézmény igazga
tója a következő gondolattal nyitot
ta meg: „Ha azt mondják, honvédség,
katonaság egy kívülállónak, civilnek,
azonnal a rend, a fegyelem, a szigorú
ság jut eszébe. Látszólag ez természe
tesen itt is így van, de ugyanúgy em
berekről beszélünk. Embereket rejt a
katonai egyenruha, nekik is érző lel
kük van. Ugyanúgy vannak köztük na
gyon aranyosak, nagyon kedvesek,
nagyon jólelkű, nagyon okos, segítő
kész emberek.”
Körtvélyessy Attila, az egyesület el
nöke szerint a szervezet fennmaradá
sa az összetartás eredménye. „Aki volt

A biztonsági előírások betartása mellett érkeztek a vendégek a rendezvényre
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katona, az jobban tudja, miről beszé
lek. A fegyveres erőknél az összetarto
zásnak hatalmas ereje van. Én ebben
látom a legnagyobb erőt. Azt büszkén
szeretném elmondani, hogy a Hon
véd Egyesület a legidősebb, legrégeb
bi egyesületek közé tartozik Nagyka
nizsán”.
Balogh László a város nevében mél
tatta a nagy múltú egyesületet és a
szervezetnek otthont adó intézményt.
„Milyen érdekes, hogy a művelődé
si ház mint a művelődés háza min
dig szerepet játszott a régmúltban, és
az önök otthonaként is. Mert kell egy
ház! Ezt hadd emlegessem fel. Mert,
ahogy a várfalaknak van jelentőségük,
ezen ház falainak is van jelentősége” –
nyilatkozta a kiállítás kapcsán a város
polgármestere.

Ünnepi megemlékezés
Délután 15 órakor ünnepi megemlé
kezést tartottak a Honvéd Kaszinó tü
körtermében. A koronavírus-járvány
miatt a rendezők minden szükséges
intézkedést megtettek. A rendezvény
az egyesület elnöksége által meghí
vott vendégek bevonulásával vette
kezdetét. A Himnusz elhangzása után
a résztvevők néma főhajtással em
lékeztek meg az elhunyt bajtársak
ról, majd Ferge László őrnagy, a za
laegerszegi 12. Katonai Igazgatási és
Érdekvédelmi Iroda vezetője felolvas
ta Korom Ferenc vezérezredesnek, a
Magyar Honvédség parancsnokának
méltató levelét, ünnepi köszöntőjét.
Ezt követően Körtvélyessy Attila el
nök felidézte az egyesület megala
kulását, szólt a távolabbi és a közel
múltról, s megfogalmazta: az elmúlt
II. évfolyam 1. szám
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fél évszázadban sikerült megőrizni a
honvédség és a fegyveres testületek
értékei közül a legfontosabbat, a közös
ségi szellemet, melynek eredménye
ként a Nagykanizsai Honvéd Egyesü
let ma a város legnagyobb, legrégebbi
idősügyi szervezete.
Ezekkel a gondolatokkal köszöntöt
te Balogh László, a város polgármes
tere a jubiláló egyesületet: „A kato
nai bajtársak jelentik az egymáshoz
való végső kitartás igaz értelmét,
amely a mindennapokban is példa
ként szolgál a társadalom, a közös
ségek és a barátok életében. 50 év.
Minden ember és közösség életében
fontos az évfordulók és a születésna
pok megünneplése, mert az az össze
tartozás és a hűség kifejeződése. Min
denki számára fontos, hogy olykor
visszatekintsen a kezdetekre, és egy
baráti beszélgetés, egy önfeledt talál
kozás keretében megossza gondola
tait és élményeit az eltelt időszakról.
Mert az ilyen lehetőségek erősítik az
emberi kötelékeket és tartják fenn az
összetartozás érzését.

OBSITOS

Az emléktábla leleplezése
Ehhez kívánok most Önöknek egy jó al
kalmat az egyesület fennállásának 50.
évfordulóján. Kívánom, hogy beszél
gessenek barátian, érezzék magukat
nagyszerűen és valódi nyugalomban a
mai ünnepnapon!”

Életképek az elmúlt 50 évből
Mindez egy honvéd egyesületre
nézve pedig különösen igaz, ahol olyan
emberek közösségéről beszélhetünk,
akik évtizedek óta bajtársai egymás
nak. Ezért fontos ez a mai nap, a ta
lálkozás és az ünneplés napja. Mert
ilyenkor Önökre irányul a figyelem,
és mindazon értékekre, amelyek a jó
katonát jellemzik. És ilyenkor egy pil
lanatra előtűnik a mundér mögül az
ember, akiről kiderül, hogy ugyanúgy
vágyik a mindennapi örömökre, kap
csolatokra, vagyis a nyugalom világára.
2021/1.

Beszédét követően egy-egy emlék
lapot és városi jelvényt adott át az
egyesületnek és külön Tarr Ernőnek,
aki hosszú ideig vezette a klubot, és aki
sajnos nem jöhetett el az ünnepségre.
A polgármestert követően Halmos
Ildikó, a Honvéd Kaszinó igazgatója,
aki már 23 éve áll az intézmény élén,
köszöntötte a jelenlévőket. Elöljáró
ban egy rövid összefoglalóban ismer
tette a Kaszinó épületének történetét,
kapcsolódását a honvédséghez, majd
külön köszönetét fejezte ki a klub

valamennyi elnökének, a vezetőségi
tagoknak és a tagságnak azért a sok
segítségért, amit a kezdetekkor ka
pott, s a mai napig is megkap. Mind
ezt egy hatalmas és sokszínű virág át
adásával fejezte ki, ami egyben utal az
egyesület sokszínűségére is.
A továbbiakban köszöntőt mond
tak a megjelent vendégek is: Domine
János ny. dandártábornok, Esküdt La
jos ny. ezredes, Poprádi Zoltán ny. ez
redes, Németh István ny. őrnagy, Szir
mai János ny. alezredes és Bíró László
ny. határőr alezredes. Az ünnepségen
az egyesület 14 tagja kapott különböző
szintű elismerést.
A rövid szünetet követően az Ökrös
Band Virtuóz Magyar Koncert Zenekar
színvonalas és jó hangulatot adó előa
dása szórakoztatta az ünneplőket. Az
ünnepség következő mozzanataként
elismeréseket adtak át a Nagykanizsai
Honvéd Egyesület részére. Szűcs Imre
ezredes, az MH KIKNYP parancsnoka
emlékplakettet, a BEOSZ emléklapot
és ajándéktárgyat, a HOKOSZ emlék
lapot adományozott a megalakulása
50. évfordulóját ünneplő egyesület
nek. Az elismerések átadása után, az
ünnepség zárásaként a résztvevők elé
nekelték a Szózatot.
Poprádi Zoltán nyugállományú ez
redes pohárköszöntőjét követően a
rendezvény egy közös vacsorával, kö
tetlen baráti beszélgetéssel, zenés
esttel zárult.
Hajduk Zoltán ny. őrnagy, alelnök
Fotó: Móritz Isván
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50 éves a marcali Honvéd
Nyugállományúak Klubja
A marcali Honvéd Nyugállományúak Klubja szeptember 25-én ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját a Civil Szervezetek Házában. A rendezvényen a résztvevők visszatekintettek az elmúlt fél évszázadban végzett munkára, majd elismeréseket adtak át
a kiemelkedő munkát végző klubtagoknak.
A nagy múltú helyőrségben 1970. no
vember 29-én alakították meg a klub
jogelődjét 21 fő részvételével, Fegyve
res Erők és Testületek Klubja néven.
Az alapítók felismerték, hogy nagy
szükség van egy olyan szervezetre,
kapcsolatra, amely az egymáshoz és
a honvédséghez való kötődésüket se
gíti. A klub ma 69 fővel működik, és
szerves része a kisváros kulturális éle
tének. Rendszeresen képviselteti ma
gát a város és környéke kulturális és
szabadidős rendezvényein. Kiemelt
feladatként kezelik a honvédelmi szo
ciális gondoskodásba tartozók érdek
védelmének biztosítását, a honvéde
lem népszerűsítését, valamint az
ifjúság hazafias nevelését. Erősen kö
tődik a honvédséghez, soraiban tö
möríti a volt marcali tüzéralakulatok,
a műszaki zászlóalj nyugállományú
tagjait, a családtagokat és a katonaöz
vegyeket. A klub elsődleges céljának
tekinti, hogy a tagok számára lehető
vé tegye a szervezett közösségi életet,
továbbá a nyugdíjas évek szebbé, tar
talmasabbá tételét.
A jubileumi rendezvényen részt vett
dr. Sütő László, a város polgármestere,
Domine János ny. dandártábornok, a
HOKOSZ elnöke, az MH Katonai Igaz
gatási és Központi Nyilvántartó Pa
rancsnokság képviseletében Mészáros
Károly őrnagy, érdekvédelmi főtiszt,
Horváth Jenő őrnagy, az MH 4. Katonai
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda pa
rancsnoka, továbbá a baráti civil egye
sületek elnökei, képviselői.
Héger György ny. őrnagy, az egye
sület elnöke ünnepi beszédében kitért
a megalakulás körülményeire, az eltelt
fél évszázad fontosabb eseményeire.
Megemlékezett a korábbi elnökökről,
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és köszönetet mon
dott mindazoknak,
akik az elmúlt évek
ben támogatásuk
kal hozzájárultak a
klub működéséhez.
Az ünnepi meg
emlékezés után fel
olvasták dr. Benkő
Tibornak, Magyar
ország honvédelmi
miniszterének, valamint Korom Ferenc
vezérezredesnek, a
Magyar Honvédség A rendezvényen megköszönték mindazok munkáját, akik
parancsnokának kö- az elmúlt évek során támogatták a klub működését
szöntő levelét.
Ezt követően Mészáros Károly őr átadta a HOKOSZ emléklapját és em
nagy a klub elnökének emléklapot és lékplakettjét. HOKOSZ pajzs emlék
emlékplakettet, öt fő részére pedig érem elismerésben részesült Héger
miniszteri kitüntetéseket és különbö György ny. őrnagy, a klub elnöke. Do
ző szintű elismeréseket adott át.
mine János ny. dandártábornok aján
Domine János ny. dandártábornok déktárggyal köszönte meg dr. Sütő
köszöntőjében gratulált a klub eddig László polgármesternek a klub részére
végzett munkájához; elmondta, hogy nyújtott több évtizedes támogatást.
a szervezet ezután is nemcsak erköl Két személynek kiemelkedő tevékeny
csileg, hanem anyagilag is támogatja ségük elismeréseként emléktárgyat
az egyesület munkáját. Befejezésül a adományozott.
klub tevékenységének elismeréseként
Ezt követően a klub elnöke emlék
lapot adományozott azoknak a tag
társaknak, akiknek a tagsági viszonya
több mint 30 éve keletkezett, majd a
baráti egyesületek képviselői köszön
tötték a klubot.
Az egyesület vezetősége a tagsá
got és a jelenlévőket az 50 év margó
jára című jubileumi képes kiadvánnyal
és emlékplakettel ajándékozta meg. Az
elnöki zárszó után a rendezvény egy
szerény állófogadással és baráti be
szélgetéssel zárult.
Héger György ny. őrnagy,
a Klub elnöke
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Régiónap a helikopterbázison
A BEOSZ Észak-magyarországi Régiójában évtizedes hagyomány a régiónap.
Ezek a programok egyszerre szolgálják egymás megismerését, az ismeretek bővítését és
a testületi kötődések fenntartását. A rendezvényekre 2018 óta rotációs rendszerben,
évente más-más településen kerül sor, s minden esetben más-más egyesület a szervező.
A házigazdaszerep 2020 őszén a szol
nokiaké volt. A szervezés zömét a Ma
gyar Repülők Bajtársi Egyesület vállalta
magára, együttműködve a Kablay La
jos Repülő Bajtársi Egyesülettel. A ven
déglátó, az MH 86. Szolnok Helikopter
Bázis igen gazdag programmal várta a
résztvevőket. A rendezvényen a régió
egyesületeinek képviseletében – a ko
ronavírus okozta nehézségek és kor
látozások dacára – közel hetvenen, a
program történetében rekordközeli
létszámmal jelentek meg.

Tapasztalt katonáknak is érdekes
ségekkel szolgált dr. Bali Tamás ezre
des. Szolgálhatott is, hiszen repüli és
oktatja a Magyar Honvédségben fris
sen rendszeresített Airbus H145M tí
pusú helikoptert, így igazi gyakorla
ti tapasztalatokról adhatott számot.
A hallgatóság nem csak laikusokból
állt; a megjelentek között sokan e bá
zisról vonultak nyugállományba, és
így hasonlíthatták össze az új eszközt
az általuk jól ismert, régebbi, szovjet
gyártmányú típusokkal.

A rendezvényen közel hetven fővel képviselték magukat a régió egyesületei
A régiónap kezdetén a bázis intéz
ményi művelődési otthonában, Kő
szegi Ferenc régióvezető üdvözlése
után dr. Koller József dandártábornok,
a bázis parancsnoka és Hazuga Károly
ny. altábornagy, a szövetség elnöke
köszöntötte a megjelenteket. A „hiva
talos” percekben a rendezésben nyúj
tott kiemelkedő munkáért és támoga
tásért a BEOSZ elnöke eliismeréseket
adott át a bázis parancsnokának, he
lyettesének, dr. Bali Tamás ezredes
nek és Gulyás István ny. zászlósnak,
a Magyar Repülők Bajtársi Egyesülete
elnökének. Ekkor vehette át a BEOSZ
Jubileumi Emlékérmet Fekete István
ny. ezredes, tiszteletbeli régióvezető.
2021/1.

Az előadást gyakorlati bemutató
követte. A résztvevők testközelből is
megismerhették a bázis helikoptereit.
Két statikusbemutató-helyszínen talál
kozhattak a rendszeresített repülőesz
közökkel, a Mi–8, Mi–17, Mi–24, vala
mint az új H145M típussal. A látványt
szakszerű ismertető színesítette a he
likopterbázis szakemberei részéről.
Eközben a bázison folyt a napi kikép
zés, így némi bepillantást nyerhettek a
Mi–24 típusok repülésének és karban
tartásának egyes mozzanataiba is.
A bemutató során a megjelentek
nagy érdeklődéssel próbálták ki az
eszközöket. Mivel minden eszköz an�
nyit ér, amennyit a kezelői ki tudnak

Emlékfotó a hangárban
belőle hozni, kiemelkedően fontos a
kiképzés. Ennek egyik módja a harma
dik részben bemutatott HCTT-szimu
látor, azaz a helikopterszemélyzetek
taktikai gyakorló berendezése, amely
nek a felkészítésben betöltött kiemelt
szerepéről Gulyás Károly zászlós adott
tájékoztatást. Hallhattuk: a rendszer
a legmodernebb technológiákat fel
használva, költséghatékonyan bizto
sítja a helikoptereken alkalmazható
harceljárások begyakorlását és kész
ségszintre emelését; a szimulátorharc
egyúttal érdekes játéknak is bizonyult
számunkra.
A program ebéd után a RepTár Szol
noki Repülőmúzeumban folytatódott,
ahol gazdag és igen színvonalasan be
rendezett tárlatot tekintettek meg a
résztvevők. Külön érdekességként el
szállításuk előtt még megtekinthettük
a volt két második világháborús vete
ránt, a német Messerschmitt Bf 109
vadászrepülőgépet és angol ellenfe
lét, a Spitfire vadászgépet, de a töb
bi bemutatott eszköz is nagy érdeklő
dést váltott ki a jelenlévőkből.
A múzeum egyébként példaértékű
családbarát stratégiája elismerése
ként nem sokkal a régiónap után vet
te át a Családbarát múzeum címet.
Gratulálunk!
Kőszegi Ferenc régióvezető
Fotó: Burda Gabriella
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Húsz év kemény
munkájának eredménye
az EB-aranyérem
Magyar katonasportoló sikere

Az MH Sportszázada lehetőséget biztosít az élsportolók számára, hogy aktív élsportolói
pályafutásuk lezárultával katonaként szolgáljanak tovább. A század tagjai közül a legfrissebb siker Karakas Hedvig őrmester nevéhez fűződik, aki a 2020. novemberi prágai
cselgáncs Európa-bajnokságon aranyérmet nyert.
Az alakulat legtöbb tagja olim
piai
kvótával rendelkezik, zömük rendsze
resen indul nemzetközi versenyen,
de ha a szükség úgy kívánja, a határ
védelmi feladatokból is kiveszik a ré
szüket. Kovács Sarolta őrmester öttu
sázó, Peterdi András törzsőrmester
párbajtőröző és Érsek Róbert őrmes
ter kötöttfogású birkózó neve ismerő
sen csenghet az Obsitos olvasói szá
mára, s ebbe a kollektívába tartozik
Karakas Hedvig őrmester is, akivel
munkatársunk beszélgetett.
„Aki tudja, hogy az elmúlt évek so
rán mennyi küzdelem és szenvedés
van mögöttem, az érti, miért hatott
meg ennyire ez a győzelem. Egyelő
re még barátkozom a sikerrel, hiszen

nagyon régóta vártam az Eb-aranyra.
A járványhelyzet miatt márciustól tar
tó szünet nagyon jó hatással volt rám,
a teljes körű fizikai alapozás mellett
mentálisan is nagyon sokat változtam,
nem akartam görcsösen az aranyér
met, hanem csak jól akartam érez
ni magam a szőnyegen” – nyilatkozta
az olimpiai kvótás helyen álló magyar
versenyző, aki első mérkőzését a len
gyel Anna Kuczerával vívta, majd a ne
gyeddöntőben a címvédő orosz Daria
Mezseckaját utasította maga mögé.
Hedvig az elődöntőben a bolgár Ive
lina Iljevával csapott össze, akit eddig
nyolc találkozóból hatszor sikeresen
megvert. „Nagyon nagy taktikai csata
volt. Iljeva nagyon erős, kellemetlen

A Magyar Honvédség Altiszti Akadé
mián működő MH Sportszázad egyik
rendeltetése, hogy hidat képezzen a
Magyar Honvédség és a civil társada
lom között. A 2017 óta működő szá
zad katonasportolói önként vállalták,
hogy alapkiképzésen vesznek részt,
melynek programjában az általános
katonai ismeretek mellett a kato
nasportolók egészségügyi és harcá
szati felkészítése is szerepel.

28

II. évfolyam 1. szám

Példaképek, életutak

versenyző, ráadásul hosszabb a keze,
mint az enyém, képes olyan fogásokat
felvenni, amiből csak nagyon nehezen
tudok akciót kezdeményezni. A nap
folyamán azonban végig magabiztos
ság jellemezte a küzdelmeimet. Fizi
kailag nagyon jó állapotban voltam,
és ami a legfontosabb, végig tudtam
koncentrálni a mérkőzést” – mondta
a kérdésünkre a magyar sportoló, aki
fél perccel a meccs vége előtt vazaari
val (7 pontot érő technikával – a szerk.)
győzte le bolgár riválisát.
Karakas Hedvig a döntőben a por
tugál Telma Monteiróval került szem
be, akit az eddigi nyolc mérkőzésükön
összesen csak egyszer tudott megver
ni. A 34 éves portugál a női cselgáncs
egyik legnagyobb sztárja, olimpiai
bronzérme mellett négyszeres világ
bajnoki második, Eb-ken pedig már
13 érmet – köztük öt aranyat – gyűj
tött. „Mikor felléptem a szőnyegre,
erősnek, magabiztosnak és stabilnak
éreztem magam. Monteiróval szem
ben elég egy másodpercnyi kihagyás,
ezért tudtam, ha tartom magam az
2021/1.
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edzőmmel megbeszélt taktikához és
folyamatosan koncentrálok, akkor
meg tudom nyerni a mérkőzést. Nem
kockáztattam, nem hagytam, hogy
bármi kizökkentsen. Bíztam abban,

hogy a hosszabbításban fel tudom
őrölni és hibára tudom kényszeríte
ni” – mondta Hedvig, aki két intés hát
rányból fordította meg a mérkőzést,
így a dobogó legfelső fokára állhatott.
A 30 éves Karakas Hedvig így a ma
gyar dzsúdósport 18. Eb-aranyérmét
szerezte meg az O2 Arenában. Ő ma
ga már négy éremmel büszkélked
het a kontinenstornákon, az arany- és
ezüstérem mellett 2009-ben Tbiliszi
ben és 2010-ben Bécsben bronzérmet
szerzett. „Van pár kisebb sérülésem,
amit igyekszem a következő időszak
ban kipihenni, majd tervben van jövő
év elején egy World Masters (mesterek
tornája, ahová a világranglista első 16
helyén álló versenyző kap meghívást;
1800 pont kapható a győzelemért, vi
szonyításként az Eb-arany 700 pontot
ér – a szerk.), amely a 2021-es tokiói
olimpia kvalifikációs eseménye lesz” –
nyilatkozta kérdésünkre a Budapesti
Honvéd Sportegyesület versenyzője.
Antal Ferenc
Fotó: internet és archív
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Élete a légvédelem

Komáromi István ny. vezérőrnagy volt a vendég
klubnapunkon
Egy életútinterjú mindig sok érdekességet hordoz magában. Titkokról lebbenti fel a fátylat, megvilágítja a 40-50 évvel ezelőtti események hátterét. Történelmi környezetbe
helyezi a hajdani döntéseket, melyek indítékai csak az akkori, nagyon szűk vezetői réteg
tagjai számára voltak ismertek. Különösen érdekfeszítő egy ilyen visszaemlékezést meghallgatni, ha az egy olyan ember szájából hangzik el, aki az 1970–1980-as években a honi
légvédelem emblematikus vezetője volt. Komáromi István ny. vezérőrnagy, aki tavaly ünnepelte 90. születésnapját, minden szempontból megfelel ezen kritériumoknak, életpályája követendő példa lehet minden mai fiatalnak.

Komáromi István ny. vezérőrnagy
életpályája követendő példa lehet
minden mai fiatalnak
Szinte napra pontosan hat hónap
pal a márciusi nőnapi ünnepségünk
után a Budapesti Nyugállományúak
Klubja Repülő és Légvédelmi Tago
zat vezetősége, élve a kijárási és gyü
lekezési korlátozások enyhülésével,
ismét klubnapot hirdetett meg. Ven
dégelőadónk ezúttal sokunk régi is
merőse s a résztvevők jelentős ré
szének egykor szolgálati elöljárója,
parancsnoka, a sokak által kedvelt és
tisztelt Komáromi István nyugállomá
nyú vezérőrnagy volt.
Bár a tagozat tagjai életük jelentős
részében hazánk légterének, határai
nak védelmét tartották elsődleges
feladatunknak, most egy új, látha
tatlan és alattomosan támadó ellen
séggel, a Covid–19 koronavírus köz
vetlen támadásával találták szemben
magukat. Ami ellen sem a PSZH, sem
a harckocsi, sem a légvédelmi és har
cászati rakéta nem hatásos. Ezért a
program szervezői, a fél éve életbe
lépett rendkívüli intézkedéseknek
megfelelően már a Stefánia Palota –
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Honvéd Kulturális Központ bejára
tánál mindenkit kézi lázmérővel el
lenőriztek, megkérték a vendégeket,
hogy fertőtlenítsék a kezüket, vegyék
fel az orrot, szájat eltakaró masz
kot. Az ötszáz főt befogadó színház
teremben pedig (ahová csupán 130
tagunkat hívhattuk meg) egymástól
kellő távolságot tartva foglaltak he
lyet. Megjegyzem, tudomásunk sze
rint az azóta eltelt hónapokban egyik
tagunk sem lett vírusos! Ami azért is
lényeges dolog, mert a tagságunk át
lagéletkora 75 év.
Dr. Keszthelyi Gyula ny. mk. dan
dártábornok, a Budapesti Nyugállo
mányúak Klubja s egyben a Repülő
és Légvédelmi Tagozat elnöke beve
zető beszédében is kihangsúlyozta a
koronavírus elleni védekezés rend
kívüli fontosságát. Azt is hozzátette,

hogy még az előírások precíz betar
tása sem garancia a fertőződés elke
rülésére. Ezért, aki teheti, továbbra
is maradjon otthon, kerülje a töme
ges rendezvényeket, mindenki le
gyen türelmes a várható megoldást
jelentő vakcina megérkezéséig. Ad
dig is legalább ilyen szigorú körül
mények között rendezzük meg a to
vábbi programjainkat.
Akkor még nem tudtuk, hogy a Co
vid–19 vírus hamarosan olyan agres�
szív ellentámadást indít, hogy ez a
klubnap olyan lesz, mint az éjszakai
égbolton átszáguldó üstökös. Ugyanis
a Budapesti Nyugállományúak Klub
jának vezetése azóta meghatározat
lan időre minden programot lemon
dott, az év további részében még az
elnökség tagjai, a tagozatok vezető
ségei sem találkoztak. Csupán telefo
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non, e-mailen tartottuk a kapcsolatot
egymással.
Amikor Komáromi István ny. tábor
nok a mikrofonhoz lépett és elkezdte
életútjának, 44 éves katonai pályafu
tása jelentősebb állomásainak, em
lékeinek felidézését, gondolom, nem
csak nekem jutott eszembe, hogy sze
retnék 90 évesen (ha megérem) ilyen
fizikai és szellemi állapotban lenni.
Folyamatosan, közérthetően, logikai
sorrendben idézte fel emlékeit, külön
böző beosztásokban szerzett tapasz
talatait, és csak elvétve nézett bele a
jegyzeteibe.
Természetesen helyszűke miatt
csupán ízelítőt adhatok az általa el
mondottakból, hiszen mint említet
tem, minden ember élete egy kész
regény, az övé pedig elég vastag len
ne (erről azonban majd később...).
1990-ben, 60 évesen, négy és fél
évtizedes szolgálat után ment nyug
díjba. A Bem Légvédelmi Tüzér Tisz
ti Iskola elvégzése után a Zrínyi Mik
lós Katonai Akadémiára került, ahol
1957-től tanár és tanszékvezető volt.
1964-től egy évig ezredparancsnokhelyettesként szolgált Budapes
ten,
majd Miskolcon lett parancsnokhe
lyettes és törzsfőnök. A moszkvai
ve
zér
kari akadémia elvégzése után
ugyanitt parancsnok, egyben hely
őrségparancsnok volt 1977-ig. Ezt
követően öt éven át a Honvédelmi
Minisztériumban légvédelmi felügye
lő-helyettesi beosztást látott el, majd
a következő öt esztendőben Veszp
rémben légvédelmi hadtestparancs
noki, egyben helyőrségparancsnoki
feladatkört látott el. 1987-ben is
mét Budapestre helyezték, s 1990-ig
(nyugállományba kerüléséig) ő volt
a hátországi és polgári védelmi pa
rancsnok. Fiatalabb éveiben a lövé
szet is kedvenc sportágai közé tarto
zott. A lőversenyeken számos sikert
ért el, melyek közül érdemes meg
említeni, hogy megszerezte az orszá
gos hadipuska golyóslövő bajnoki cí
met is.
Életének egyik nagyon emlékeze
tes eseménye az a miniszteri szem
le volt Veszprémben, aminek végén
Oláh István hadseregtábornok, volt
honvédelmi miniszter kihangsúlyoz
ta: nagyon elégedett volt az általa
vezetett hadtest teljesítményével.
A tábornok szavaival: „Oláh István
2021/1.
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olyan ember volt, akit nagyon lehe
tett szeretni.” Biztos vagyok benne,
hogy ezt a véleményét nagyon so
kan osztják. Számomra is örökké
emlékezetes marad az a két szemé
lyes találkozás, amelyek nemcsak fe
lejthetetlen élményt jelentenek, de
követendő példát is adtak.
Magas beosztásaiból adódóan szá
mos magas rangú katonai vezetővel
került közvetlen kapcsolatba. Czine
ge Lajos és Kárpáti Ferenc honvédel
mi miniszterekhez kötődő élményein
túlmenően több, sokunk által tisztelt,
hivatásos katonai szolgálatunk em
lékeihez kötődő tábornokkal – Stock
János, Csémi Károly, Paróczi Ottó, Új
falusi Gyula, Schmitt István – kapcso
latos történetet is felidézett.
Nyugállományba vonulása után
sem élte nyugalomban, tétlenül az
életét. Felvette a kapcsolatot az egy
kori katonák kollektívájával, belépett
az MH Budapesti Nyugállományúak
Klubjába, ahol az 1995. november
14-én megalakult Hátországi Tagozat
társadalmi elnökévé választották.
Visszaemlékező szavaiból is érez
ni lehetett, hogy elégedett az élet
útjával, mely során szolgálati tevé
kenységét 24 magas hazai és külföldi
kitüntetéssel méltatták. Beszéde vé
gén szóvá tette: régóta foglalkoztat
ja egy kérdés; ha már van Nemzet
Színésze, Nemzet Művésze, Nemzet
Sportolója kitüntető cím, miért nincs
Nemzet Katonája? Igen, ezen való
ban érdemes elgondolkodni!
Amikor a hallgatóságból valaki fel
vetette, hogy az itt röviden elmondot
takat kibővítve érdemes lenne könyv
ben is megírni, azt válaszolta: „Ezt a
könyvet már megírtam. Csupán se
gítségre lenne szükségem a kiadásá
hoz.” Bár nyomban felajánlottam a
közreműködésem, többen is jobb ja
vaslattal álltak elő: a Zrínyi Kiadó len
ne erre a legalkalmasabb! Ezzel min
denki egyetértett.
Kijelenthetem: emlékezetes más
fél óra volt. Reméljük, hogy a koro
navírus-járvány leküzdését követő
en megrendezett első találkozónkon
minden klubtagunk részt tud venni –
és egészségesen!
Büki Péter ny. alezredes,
BPNYK Repülő
és Légvédelmi Tagozat
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A múlandó, de még létező
jelen megörökítője
Bemutatjuk Morschhauser Miklós Mednyánszky-díjas
akvarellfestőt

A haza mi vagyunk, a múltunkkal, a jelenünkkel, a kultúránkkal mindannyian, akik itt élünk,
ebben az országban. Talán ezzel a mondattal lehetne legjobban kifejezni a 86. életévében
járó Morschhauser Miklós művészi hitvallását.
„Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget.”
Vincent van Gogh

Morschhauser Miklós alezredes
nyugállományba kerülése után visszatért
a festészethez
Morschhauser Miklós 1954-ben a bu
dapesti Képző- és Iparművészeti Gim
názium festő szakán, neves művészek
tanítványaként érettségizett; akvarel
lezni Csebi Pogány Istvántól tanult.
A művészpálya helyett mégis a kato
natiszti hivatást választotta. 1957-ben
avatták légvédelmi tüzér hadnaggyá.
Többévi csapatszolgálat után a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémián tanult, ahol
1966-ban kiváló eredménnyel végzett.
Újabb csapatszolgálat következett,
majd a Honvédelmi Minisztériumban
különböző beosztásokban a légvédel
mi csapatok szervezeti, technikai és
fejlesztési munkáiban dolgozott.
1990-ben, alezredesként helyezték
nyugállományba. Nyugdíjazása után
visszatért a képzőművészethez. Mivel
aktív katonatisztként is folytatta kép
zőművészeti tevékenységét, így nyug
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állományba helyezése után termé
szetes volt számára a visszatérés az
ecsethez. Azóta járja az országot.
1992-től rendszeres résztvevője a
Honvédelmi Minisztérium által szer
vezett Katonai Képzőművészeti Al
kotótáboroknak, de több civil szer
vezésű művésztelepen is rendszeres
vendég. Az egyik ilyen a híres egri tá
bor, amit visszaemlékezései alkalmá
val sokszor megemlít.
Tagja a Honvéd Kulturális Egyesü
letnek, a Zuglóban működő Kassák
Alkotóművészek Társasága Egyesü
letnek, a KASTÁR-nak, valamint több
katonai nyugállományú klubnak, töb
bek között aktívan dolgozik a Buda
pesti Nyugállományúak Klubja Repülő
és Légvédelmi Tagozatában.
Művészi tevékenységét 2018-ban
Mednyánszky-díjjal ismerték el. Ezt
a díjat a Honvédelmi Minisztérium
1993-ban alapította a honvédelem
ügyét szolgáló kiemelkedő képzőmű
vészeti tevékenység elismerésére,
mely kétévente egy főnek adomá
nyozható. Miklóst még ugyanebben
az évben kitüntették a Zugló Dísz
polgára címmel, mellyel a XIV. kerület
tiszteletét és háláját fejezi ki a kitünte
tett személynek.
Ha valakiről, akkor Morschhauser
Miklósról igazán elmondható, hogy
gyermekkora óta rajong a természe
tért. A magyar táj, a magyar vidék
évszázadok óta inspirálja zeneszer
zőinket, költőinket, íróinkat, festőmű

vészeinket, grafikusainkat. Számtalan
szebbnél szebb alkotásban, dalban,
irodalmi és képzőművészeti munká
ban találkozhatunk a magyar föld, a
magyar táj, a magyar kultúra megje
lenítésével. E tematika Morschhauser
Miklós akvarellfestőt is megihlette.
A művész felfedezi és alkotásaiban
elénk tárja természeti és épített kör
nyezetünk, városaink, falvaink szépsé
geit, ezáltal segítve azok jobb megis
merését és megszeretését.
Több olyan munkája van, amely kor
dokumentumnak tekinthető: a képein
ábrázolt épületek, kápolnák, tanyák,
lakóházak közül többet már lebontot
tak, átépítettek, de vannak olyanok is,
amelyek már romba dőltek. A maga
módján a festő ezért a múlandó, de
még létező jelen megörökítője is.
Kiss József
Fotó: MH BHD

Munka közben
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A pecás

A Magyar Honvédség szociális gondoskodási körébe tartozó
közel 31 ezer személy ellátásáról, jogosultságaik biztosításáról
és a velük való közvetlen kapcsolattartásról gondoskodó MH
Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság,
közismertebb nevén a „Hadkieg” feladatkörében – a valamen�
nyiünket érintő koronavírus-járvány következtében – ez évben
új területek jelentek meg: együttműködésünkben fontossá vált
az online és telefonos kapcsolattartás, az egymás iránti szoli
daritás, a szabálykövetés. Önök ezen a területen is követendő
példát mutattak. Folyamatosan segítették munkánkat a nehéz
helyzetbe kerültek felkutatásában, az ügyintézések és napi kap
csolattartás során pedig fiatalokat megszégyenítő aktivitással
és lelkesedéssel használták a világháló által nyújtott lehetősé
geket, bizonyítva, hogy a tanulás élethosszig tart.

Terecsenyi terefere

Mátraházi Honvéd Üdülő

Ócsa kincse
2021/1.

A kapcsolattartásra ebben az időszakban talán még na
gyobb szükség van, így munkatársaim tavasszal, elsősorban a
legidősebbeket és az egyedülállókat keresték meg telefonon,
illetve azokat, akik nem tagjai honvédségi nyugdíjas szervezet
nek. Az áprilisi akcióban több mint 7000 hívást kezdeményez
tek ügyfélszolgálati munkatársaink, és segítségnyújtás kérése
miatt több esetben vették fel a kapcsolatot a helyi szociális
szolgálatokkal is. A pozitív visszajelzéseknek köszönhetően,
azért, hogy az ünnepvárás időszakában is Önökkel lehessünk,
„Adventi telefonos akció” keretében kerestük meg nyugdíjasa
inkat, beszélgettünk múltról, családról, tervekről, és köszön
töttük a kerek évfordulós születésnaposainkat is.
Öröm számomra, hogy a kapcsolattartás formái kibővülnek
a negyedévente megjelenő Obsitos magazinnal, melyben az
„érdekvédők” is lehetőséget kapnak, hogy az Önöket érintő
fontos témákat, a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Hon
védség által a nyugállományúak, honvédségi nyugdíjasok, ka
tonaözvegyek és hozzátartozóik számára biztosított jogosult
ságokat közérthető módon megoszthassák a lap hasábjain.
Kérem, keressenek minket telefonon és e-mailben, vagy kö
vessenek minket figyelemmel a világhálón. Irodáink elérhetősé
gei megtalálhatók a hadkiegeszites.hu honlapon, a Facebookon
pedig szervezetünk nevét, az „MH Katonai Igazgatási és Központi
Nyilvántartó Parancsnokság”-ot begépelve találnak meg minket.
Kívánok Önöknek jó egészséget és vírusmentes, boldog
2021-es évet!
Szűcs Imre ezredes,
parancsnok
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Főzzünk együtt!
Almával sült kacsacomb
burgonyalángossal

Hozzávalók (4 személyre):
Az almával sült kacsacombhoz:
• 4 db kacsacomb,
• 1 evőkanál kakukkfű
(szárított),
• 2 gerezd fokhagyma (zúzott),
• 4 db nagy alma,
• só ízlés szerint.
A burgonyalángoshoz:
• 25 dkg burgonya (főtt, tört),
• 25 dkg finomliszt
(és amennyit még felvesz),
• 2 dkg élesztő,
• 1,5 dl tej (langyos),
• 1 db tojás,
• 2 dkg disznózsír (vagy 1 evőka
nál napraforgóolaj),
• 1 teáskanál cukor,
• só ízlés szerint,
• 3 dl napraforgóolaj.
A tálaláshoz:
• 30 dkg savanyú káposzta.

elkészítés
Almával sült kacsacomb

A megtisztított és szárazra törölt kacsa
combokat mindkét oldalukon megsóz
zuk, bedörzsöljük zúzott fokhagymá
val, megszórjuk szárított kakukkfűvel,
és egy fedeles edénybe rakjuk. (A be
fűszerezett kacsacombokat először
megpároljuk, majd utána sütjük, ezért
célszerű olyan fedeles edényben ké
szíteni, amely a tűzhely felső részén és
sütőben is használható.)
Kevés (1-2 dl) vizet adunk a kacsa
combokhoz, és fedő alatt, közepes
lángon 1 órán át pároljuk, közben, ha
szükséges, pótoljuk a vizet. Az almát
meghámozzuk, a magházát eltávolít

TISZTELT OLVASÓINK!
Az Obsitos Szerkesztőbizottsága elkötelezett
abban a tekintetben, hogy a nyugállományú
katonák és nyugdíjas honvédelmi dolgozók
korrekt tájékoztatása mellett meghallgassuk ol
vasóink véleményét a közölt írásokról, valamint
a honvédelemmel, a honvédséggel kapcsolatos
kérdésekről. Lehetőségünk szerint szeretnénk
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juk, gerezdekre vágjuk és a párolt ka
csacombok közé tesszük. Ekkor ismét
lefedjük az edényt, és 180 fokra elő
melegített sütőben 30 percig sütjük
tovább. Ezt követően levesszük a fe
dőt, és további 20-30 perc alatt piros
ra sütjük az almás kacsacombokat.

Burgonyalángos

A langyos tejbe keverjük a cukrot, bele
morzsoljuk az élesztőt és 3-5 percig pi
hentetjük. A főtt, tört burgonyát, a lisz
tet, a tojást, a zsiradékot és a sót egy
tálba tesszük és hozzáadjuk az élesz
tős tejet, majd lágyabb kelt tésztává
dagasztjuk. (Ha túl lágy, vagy ragad a

segítséget nyújtani sze
mélyes élethelyzetek,
jogi problémák megoldásában is. Kérjük, hogy
véleményüket, javaslataikat, kérdéseiket küldjék
meg a szerkesztőbizottság címére, melyeket to
vábbítunk a témában illetékes szakembereknek.
Személyiségük védelme érdekében a válaszokat
az Önök által javasolt néven (keresztnév vagy be
cenév, jelige stb.) fogjuk publikálni.

tészta, akkor lisztet, ha túl kemény, ak
kor langyos tejet adjunk hozzá.) A tész
tát letakarjuk és 1 óra hosszat langyos
helyen kelesztjük. A megkelt tésztát
lisztezett felületen átgyúrjuk, 10 perc
pihentetés után ujjnyi vastagra kinyújt
juk, és akkora háromszögekre vágjuk,
hogy a kacsacombok ráférjenek. Ismét
letakarjuk a tésztát, és 20-30 percig ke
lesztjük a háromszög alakú lángoso
kat, majd forró olajban, közepes tűzön
mindkét oldalukat pirosra sütjük. (Ke
rek lángosokat is készíthetünk, ekkor
a tésztát nagyobb pogácsaszaggatóval
szaggassuk ki, majd a kelesztés után
nyújtsuk lángossá és így süssük ki.)

Elérhetőségünk:
Obsitos Szerkesztőbizottsága
Levélcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 29/b (HM Zrínyi NKft.)
E-mail-cím: obsitos@hmzrinyi.hu
Tisztelettel:
Dr. Keszthelyi Gyula
ny. mk. dandártábornok,
a Szerkesztőbizottság elnöke, főszerkesztő

II. évfolyam 1. szám

rejtvény

OBSITOS

A helyes megfejtők közt értékes könyvcsomagokat sorsolunk ki.
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MAGYARORSZÁG VEZETŐ
KATONAI HÍRPORTÁLJA
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