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„a magyar nemzet katonanemzet”
Az Önkéntes Katonai Szolgálatot vállalók ünnepélyes eskütételén – amin 
jelen volt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Szalay-
Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és dr. Ruszin-Szendi 
Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is – bemutat-
ták és átadták a Magyar Honvédség első Lynx gyalogsági harcjárművét.
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„A KATONAI ÉLET 
MEGHATÁROZÓ
AZ ÉLETEMBEN”27

Dr. Szeker László ny. alezredest, 
a HM Zrínyi Nonprofi t Kft. belső 

ellenőrzési vezetőjét az idősek 
napja alkalmából, a Magyar 

Honvédség érdekében huza-
mosabb időn át végzett átlagon 

felüli munkája elismeréseként 
Szalai-Bobrovniczky Kristóf hon-
védelmi miniszter emlékkarddal 

jutalmazta. Szeker László azt vall-
ja: „Ha egyszer katona voltál, az is 

maradsz egész életedben.”
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Vezérkari főnökök találkozója
A Védelmi Együttműködési Kezdeményezést alkotó hét ál-
lam (Albánia, Ausztria, Horvátország, Magyarország, Mon-
te negró, Olaszország, Szlovénia) haderőinek vezérkari fő-
nökei találkoztak a szlovéniai Postojnában, ahol hazánkat 
dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy képviselte. A meg-
beszélésen egyebek mellett napirendre került a régió – 
azon belül is a Nyugat-Balkán – helyzete, a haderők képes-
ségépítése, a kiképzés, illetve a NATO-t és az EU-t érintő 
aktuális ügyek.

Tábornoki előléptetés és kinevezés
Novák Katalin köztársasági elnök 2022. október 23-i hatállyal ve-
zérőrnaggyá léptette elő Simon Attila János dandártábornokot, 
a Magyar Honvédség Parancsnokságának vezető főreferensét, 
illetve dandártábornokká nevezte ki dr. Porkoláb Imre Zoltán ez-
redest, a HM Védelmi Innovációs és Képességfejlesztési Főosz-
tály vezetőjét. Az ünnepségen részt vett Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf honvédelmi miniszter, dr. Maróth Gáspár, a Honvédelmi 
Minisztérium védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért fe-
lelős államtitkára, valamint dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábor-
nagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is.

Hírek röviden
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Különleges műveleti gyakorlat
Magyarország adott otthont 
a   Jackal Cave 2022 többnemze-
ti, harcászati szintű különleges 
műveleti gyakorlatnak, melyen 
az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Kü-
lönleges Rendeltetésű Dandár 
és a szlovén különleges műveleti 
erők állománya vett részt, együtt-
működve más hazai alakulatok és 
külföldi szervezetek katonáival. 
A   kiképzési esemény keretében 
a különleges műveleti erők spe-
ciális szempontok szerinti képes-
ség-ellenőrzése is megtörtént.

Búvármentés és folyamzárás
Idén is megrendezték az immár 
11  éves múltra visszatekintő, Iron 
Cat elnevezésű hadihajós erőpróbát. 
Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadi-
hajós Ezred által szervezett komplex 
gyakorlatot a Duna egyik fővárosi, 
az újpesti hadikikötőhöz közeli folyó-
szakaszán hajtotta végre az alakulat 
hadihajós alegysége. A kiképzési ese-
mény zárónapján a búvármentés és 
a folyamzárás feladatait gyakorolták 
a résztvevők.Sikeres vizsga

Eredményesen vizsgázott az MH 24. 
Bornemissza Gergely Felderítő Ez-
red kijelölt állománya a NATO CRE-
VAL-ellenőrzésen. A Magyarország 
által 2023. január elsejétől felajánlott 
MH Közepes Lövészdandár felderítő- 
zászlóalja a Rejtett Portya 2022 és a 
Strong Will 2022 gyakorlatok során 
érte el a „harckész” minősítést, ezzel 
szavatolva a teljes műveleti képessé-
gét a jövőbeni feladatok végrehajtá-
sát illetően.

Idősek világnapja
Szeptember 30-án került sor az idő-
sek világnapja alkalmából tartott ün-
nepségre, melynek ezúttal is a  Ste-
fánia Palota – Honvéd Kulturális 
Központ adott otthont. A rendez-
vényen mondott beszédében Gion 
Gábor, a Honvédelmi Minisztérium 
stratégiai elemzésért és humánpoliti-
káért felelős államtitkára rámutatott: 
a Magyar Honvédség idősügyi straté-
giáját azzal a céllal dolgozták ki, hogy 
segítsen minél teljesebb és biztonsá-
gosabb életet élni azoknak, akiknek 
az aktív életpályája már lezárult.
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Aktuális
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Aktuális

Tisztelt Nyugállományú 
Bajtársaink!
Egy középkori angol mondás szerint 
„A fiatal szem élesebben lát, az idős 
szem mélyebbre.” A Magyar Honvéd-
ség nagy családjában Önök az elhi-
vatottság, a szakmai kompetencia, a 
morális értékek megtestesítői, akikhez 
mindig bizalommal és nyugodt szívvel 
fordulhatunk támogatásért, segítsé-
gért, hiszen minden generáció alapve-
tően az elődei tudására épít. Az Önök 
tapasztalata felbecsülhetetlen érték 
számunkra, amelyre a jövőben is sze-
retnénk támaszkodni. 

A Magyar Honvédség kiszámítha-
tó karriert, biztos életutat kínál, amit 
még vonzóbbá tesz – a kormány dön-
tésének köszönhetően – az idei jelen-
tős béremelés. Célunk, hogy a jövőben 
tovább bővítsük az állomány létszá-
mát, ehhez azonban elengedhetetlen 
a Magyar Honvédség népszerűsítése, 
valamint a jelentkezés folyamatának 
megkönnyítése. 

Tisztelt Olvasó!
A személyi feltételek megteremtése 
önmagában kevés, szükség van kor-
szerű haditechnikai eszközökre is. 
A  Honvédelmi és Haderőfejlesztési 
Program részeként már eddig is je-
lentős fejlesztések történtek. Egyike 
ezeknek az a német Panzerhaubitze 
2000 típusú önjáró löveg, amelynek 
első példánya a szállító járműszerelvé-
nyen augusztusban érkezett be a tatai 
Klapka György laktanyába, és amelyet 
újabb két eszköz követett még ugyan-
abban a hónapban. A tervek szerint 
a 2023-as év közepéig mind a 24 darab 
harceszköz megérkezik Tatára.

Októberben átvehettük a magyar 
haderő új, világszínvonalú gyalogsá-
gi harcjárművét, a Lynx KF 41-et, amit 
a  németországi Rheinmetall cég gyár-
tott. A magyarul „Hiúz”-ként emlegetett 
lánctalpas, páncélozott, 30  milliméte-
res gépágyúval felszerelt gyalogsági 

harcjárműből – terveink szerint – 46 da-
rabot szállítanak Magyarországra a  jö-
vő év végéig. 2024–2029 között pedig 
Zalaegerszegen további 178 darabot 
gyártanak magyar részvétellel.

Hazánknak továbbra is érdeke, hogy 
a Magyar Honvédség a térség egyik 
meghatározó haderejévé váljon, képes 
legyen regionális szintű elrettentés-
re és az esetleges katonai agresszi-
ók elhárítására. Országunknak olyan 
hadiiparral kell rendelkeznie, amely 
kiszolgálja a hazai és – igény szerint – 
a nemzetközi haderőket is. 

Tisztelt Obsitos Bajtársak!
Az év végéhez közeledve általában vé-
giggondoljuk és összegezzük az adott 
esztendő történéseit, és hálát adunk 

A biztonság létezésünk 
elengedhetetlen feltétele

mindenért, ami örömmel töltött el 
minket. A Magyar Honvédség teljes 
személyi állománya nevében köszö-
netünket és tiszteletünket fejezzük ki 
Önöknek azért, hogy lojalitásukkal, az 
évtizedek alatt összegyűjtött tudásuk-
kal és tapasztalataikkal példaként szol-
gálnak a jelen és a jövő nemzedékek 
katonái számára.  

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket 
és örömökben gazdag új évet kívá-
nunk Önöknek!

Szalay-Bobrovniczky Kristóf,
Magyarország honvédelmi minisztere

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz 
altábornagy,

a Magyar Honvédség parancsnoka

Hazánk biztonságának őrzője és garantálója a Magyar Honvédség. Napjaink 
kihívásokkal teli környezetében Magyarországnak egy jól felszerelt, kiképzett, 
ütőképes, létszámában is komoly elrettentő erőt mutatni képes haderőre van 
szüksége. Mert a békéhez erő kell.
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A sport új szakterületként került 
a Honvédelmi Minisztériumba. Mi-
lyen megfontolások állnak e döntés 
mögött?
– Újdonságnak tűnhet, hogy a jelen-
legi kormányzatban a Sportért Fe-
lelős Államtitkárság a Honvédelmi 
Mi nisztériumhoz tartozik, azonban 
a honvédség és a sport kapcsolata 
nem új keletű. Ha jobban belegondo-
lunk, nem áll olyan távol egymástól a 
két szakterület, hiszen egy erős Ma-
gyar Honvédség építéséhez kiváló 
hátteret adhat egy aktívan sportoló 
társadalom. Utóbbihoz kapcsolódóan 
fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
a sportterület egyik legfőbb törekvése 
a közeljövőben, hogy tovább erősítse 
az alapképzést. Kiemelt célkitűzésünk, 
hogy a testnevelésórák, a testneve-

Több új államtitkársággal is bővült 
a frissen megindult kormányzati 
ciklusban a Honvédelmi 
Minisztérium. Ezek közül 
a Sportért Felelős Államtitkárság 
az egyik. Dr. Schmidt Ádám sportért 
felelős államtitkárt kérdeztük 
munkájáról, elképzeléseiről.

Beszélgetés  dr. Schmidt Ádám 
sportért felelős államtitkárral
Beszélgetés  dr. Schmidt Ádám 

Sportnemzet, 
sportoló nemzet
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lés-foglalkozások tantárgyi anyagában 
még erőteljesebben jelenjen meg a há-
rom alapsportág: az atlétika, az úszás 
és a torna.

Miben erősíti a sportéletet, a ma-
gyar sport ügyét, hogy a terület a 
honvédelmi tárca égisze alatt mű-
ködik tovább?
– Nagy öröm nekünk, hogy a Hon-
védelmi Minisztérium esetében egy 
olyan tárcához került a Sportért Fele-
lős Államtitkárság, amelyet egy spor-
tot értő és szerető miniszter vezet, 
aki az elmúlt időszakban több nagy 
eseményen a személyes jelenlétével is 
erősítette, hogy a sport továbbra is ki-
emelt terület a kormányzatnál. A sport 
és a honvédelem egyébként sok pon-
ton tudja segíteni egymást, a jelenlegi 

szervezeti struktúrának köszönhetően 
pedig tovább erősödhet a két terü-
let kapcsolata, amelyből mindkét fél 
profi tálhat majd. 

Milyen általános és konkrét módo-
kon erősítheti a sport a hazafi as 
gondolkodást, a honvédelem ügyét, 
az állampolgárok nemzeti elkötele-
zettségét?
– Több közös erénye van a katonának 
és a sportolónak. Mindkettő a hazáját 
szolgálja, mindkettő keményen készül 
a megmérettetésre, hogy aztán fele-
lősségteljesen, hittel és bátorsággal 
hajtsa végre feladatait. Mindkét terü-
leten csak úgy lehet sikeres valaki, ha 
erényei közé tartozik a szorgalom, a 
kitartás, a csapatban gondolkodás és 
a hazaszeretet.
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Hogyan működik az államtitkárság 
a gyakorlatban, miként tagozódik 
be a Honvédelmi Minisztérium szer-
vezetébe? Mi a sportigazgatási és 
-fejlesztési helyettes államtitkárság 
feladata?
– Az államtitkárságon egy újfajta mű-
ködési modellt tervezünk bevezetni, 
amellyel csökkentjük a bürokráciát és 
növeljük a hatékonyságot. Ennek első 
lépéseként a korábbi kettő helyett egy 
helyettes államtitkár segíti a munká-
mat, de a főosztályoknál is változás 
várható. Létrehozunk továbbá egy 
sportegészségügyi tanácsadó testü-
letet, valamint egy állami tulajdonú 
háttérintézményt, amelynek három 
diví ziója lesz: sportszakma és ver-
senysport, sportesemények szervezé-
se, sportlétesítmények fejlesztése és 
üzemeltetése. A helyettes államtitkár 
feladata az új rendszer felállásának 
előkészítése és az ehhez szükséges 
folyamatos kommunikáció, együttmű-
ködés a Honvédelmi Minisztérium ille-
tékes szervezeti egységeivel, szemé-
lyeivel. Kiemelt fontosságú továbbá, 
hogy szoros kapcsolatot ápoljon azok-
kal a civil szervezetekkel, köztestüle-
tekkel, amelyek a sportéletben egy-
egy területet összefognak, hiszen azt 
valljuk, bármilyen új elképzelés beve-
zetése csak közös akarattal történhet.

Milyen együttműködésre töreksze-
nek a Magyar Honvédséggel, a kato-
nákkal a mindennapokban?
– A Honvédelmi Minisztérium a Buda-
pesti Honvéd FC-vel közösen működ-
teti a Sportszázadot, amelynek égisze 
alatt kiváló élsportolók népszerűsítik 
a katonai szolgálat fontosságát, vala-
mint a hazafi as és honvédelmi neve-
lést.

A haderő egyik kiemelt és megbe-
csült százada az MH Sportszázad. 
Mi a véleménye az ott szolgálatot 
teljesítő sportolók eredményeiről, 
szerepéről, a haderő népszerűsíté-
sében végzett tevékenységéről?
– A Sportszázad kiválóságai nemzet-
közi sikerekkel írták be magukat a ma-
gyar sport történetébe, élsportolóként 
és katonaként is büszkén szolgálják a 
hazájukat, épp ezért a szerepük ki-
emelten fontos a haderő népszerű-
sítésében. Olyan példaképekről van 
szó – a teljesség igénye nélkül –, mint 
Lőrincz Tamás olimpiai bajnok, világ-
bajnok, négyszeres Európa-bajnok 
birkózó, Siklósi Gergely olimpiai ezüst-
érmes, világbajnok párbajtőrvívó vagy 
Karakas Hedvig Európa-bajnok, világ-
bajnoki bronzérmes cselgáncsozó. 

Úgy gondolom, hogy a katonák és az 
élsportolók egyaránt büszkék lehet-
nek a Sportszázad tagjaira. 

Miben változik a következő időszak-
ban a Honvédelmi Sportszövetség 
szerepe? Folytatódik-e a honvédel-
mi sportközpontok fejlesztése?
– A Honvédelmi Sportszövetség ed-
dig is rendkívül fontos szakmai mun-
kát végzett a különböző sportágak 
élményszerű megismertetésében, 
a honvédelmi nevelés népszerűsí-
tésében és a szakemberképzésben. 
Ezeket a programokat, törekvéseket 
szeretnénk tovább erősíteni. Folytat-
ni kívánjuk a megkezdett létesítmény-
fejlesztést is, amely a sportszövetség 
munkáját még hatékonyabbá teheti a 
jövőben.

Miként erősíthető a fi atalok sport 
iránti érdeklődése, elkötelezett-
sége? Miben látja a sport szerepét 
a hazafi as és honvédelmi nevelés 
programjában?
– A sportnak mint stratégiai ágazat-
nak a célkitűzése, hogy Magyarország 
sportnemzet és egyúttal sportoló 
nemzet is legyen. Ahhoz pedig, hogy 
sportoló nemzetté váljunk, sport-
szerető embereket kell nevelnünk 
gyermekeinkből. Ezért is gondolom 
úgy, hogy minden olyan kezdeménye-
zést, programot, amely közelebb viszi 
a sportolás lehetőségét a fi atalokhoz, 
támogatni szükséges. Sportolás köz-
ben pedig nemcsak fi zikálisan fejlőd-
nek a fi atalok, de olyan erényekre is 
szert tesznek, mint az önfegyelem, 
a kitartás, az alázat, a tisztesség és az 
együttműködésre való képesség. Ezek 
a tulajdonságok pedig nemcsak a ver-
senypályán, de a hétköznapokban is 
hasznukra válnak. Fontos továbbá, 

hogy az élsport és a honvédelem terü-
letén is kettős életpályamodellt bizto-
sítsunk, ezért fi gyelemmel kísérjük és 
támogatjuk a sportolók és a katonák 
iskolai képzését, előmenetelét.

Miként vonható be a sporttevékeny-
ségbe az idősebb korosztály?
– A kormány a korábbi években is ki-
emelt hangsúlyt fektetett a mindenna-
pi testmozgás népszerűsítésére, amely 
az egészségünk megőrzése, az életmi-
nőség javítása szempontjából megha-
tározó jelentőséggel bír. Látszik, hogy 
ebben fontos eredményeket értünk el, 
gondoljunk csak a szabadtéri sporto-
lást elősegítő fejlesztésekre: futópá-
lyák, kondiparkok, kerékpárutak építé-
sére. A Sportért Felelős Államtitkárság 
továbbá arra ösztönzi a klubokat és 
egyesületeket, hogy sportszakembe-
reik a megújult létesítményekben, a 
szabad kapacitások terhére a felnőtt 
lakosság számára is szervezett keretek 
között biztosítsanak sportolási lehető-
séget.

Személy szerint mely sportok állnak 
önhöz a legközelebb?
– Szeretek szabadidőmben kosárlab-
dázni és teniszezni, de feleségem, Ko-
vács Katalin révén a kajak-kenu sport 
is közel áll hozzám.
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Szeptember 15–30. között rendezték meg  a Magyar Honvédség egyik legnagyobb, nemzetközi gya-
korlatát, a Brave Warriort. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter eredményesnek ítélte 
a komplex harcászati gyakorlatot, amelynek során a magyar vezetésű NATO előretolt harccsoport 
elérte a teljes műveleti készenlétet.

Ezerkétszáz bátor harcos
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Ö t nemzet mintegy ezerkétszáz ka-
tonája és mintegy kétszázötven 
haditechnikai eszköz vonult fel 
a  Magyar Honvédség Központi 

Gyakorló- és Lőterén megtartott Brave 
Warrior 2022 elnevezésű többnemze-
ti, komplex harcászati gyakorlaton. 
A kéthetes foglalkozássorozat megnyi-
tóján Lőrincz Gábor dandártábornok, 
az MH 25. Klapka György Lövészdan-
dár parancsnoka, a gyakorlat vezetője 

helikopter, 1 db Mi–17-es szállítóheli-
kopter, továbbá a gyakorlat különböző 
fázisaiban összesen öt H145M típusú 
könnyű, többfeladatú helikopter, va-
lamint egy JAS 39 Gripen géppár adta. 
A gyakorlaton a legfőbb harcászati jár-
művekként – többek között – Leopard 
2A4HU harckocsit (magyar), BMP–1 
páncélozott harcjárművet (szlovák), 
BTR–80 páncélozott szállító harcjár-
művet (magyar), Centauro páncélozott 

köszöntötte a részt vevő állományt. 
A  gyakorlaton, melyet hazánk immár 
nyolcadik alkalommal rendezett meg, 
magyar, horvát, szlovák, olasz és ame-
rikai katonák vettek részt.

A feladatokban összesen félszáz tech-
nikai eszközzel, többségében páncélo-
zott szállító harcjárművekkel, gyalog-
sági harcjárművekkel és harckocsikkal 
képviseltették magukat az alegységek. 
A légi támogatást két Mi–24-es harci Fo
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harcjárművet (olasz), Gidrán páncélo-
zott támogató harcjárművet (magyar) 
vetettek be. A gyakorlat alapját egy tel-
jes harcászati feladat végrehajtása je-
lentette, zászlóaljharccsoporti szinten. 
A kiképzési foglalkozás elsődleges cél-
kitűzése azt kívánta elősegíteni, hogy 
a részt vevő nemzetek megismerjék 
egymás eljárásrendjét és feladatrend-
szerét, valamint többnemzeti környe-
zetben készüljenek fel a feladatok vég-
rehajtására.

Sikeres CREVAL-hitelesítés
A gyakorlás első fázisa során a nem-
zetek megismerték egymás harceljá-
rásait. A száraz, majd a vaklőszeres 
begyakorlásokat követően a gyakor-
lat második fázisában éleslövészet-
tel egybekötött komplex harcászati 
feladatot hajtottak végre. A gyakorlat 
során a Kiemelt Éberségi Tevékeny-
ségű többnemzeti harccsoport elérte 
a NATO Mission Capable minősítését, 
amellyel szavatolta teljes műveleti ké-
pességét a jövőben érkező feladatok 
végrehajtására. Magyarország kormá-

nya idén márciusban döntött a NATO 
Kiemelt Éberségi Tevékenység Harc-
csoport többnemzetivé tételéről úgy, 
hogy a keretnemzeti feladatköröket 
ezentúl is hazánk látja el. A nemzetközi 
katonai szövetség tagállamai számá-
ra közzétett felhívásra Olaszország, 
Törökország és Horvátország kezdte 
meg a csatlakozás előkészítését. Az így 
megalakult harccsoport célja a közös 
kiképzés során az együttműködési 
képesség megteremtése és a kijelölt 
erők összekovácsolása. 

A validációs gyakorlat ellenőrzése a 
NATO hatályos eljárásmódja alapján, 
a harcoló egységek és alegységek egy-
séges és átfogó, úgynevezett CREVAL 
(Combat Readiness Evaluation, vagyis 
harci készenlét értékelése) minősítése 
alapján zajlott. Az ellenőrzés módszer-
tana és követelményei minden alka-
lommal azonosak, így az eljárásrend 
objektív és valós képet ad az értéke-
lés alanyáról. A sikeresen végrehajtott 
CREVAL-hitelesítést követően Lippai 
Péter dandártábornok nyújtotta át az 
erről szóló plakettet Szabó Zsolt alez-
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redesnek, a harccsoport kinevezett 
parancsnokának, az MH 25. Klapka 
György Lövészdandár alárendeltségé-
ben lévő 1. Lövészzászlóalj parancsno-
kának.

Folytatódik a haderőfejlesztés
A gyakorlaton a Magyar Honvédség 
részéről tizenhét alakulat vett részt, 
mintegy hatszáz fővel. Ehhez társult 
legnagyobb létszámmal az olasz hegyi-
vadászszázad-harccsoport, valamint 
egy amerikai légiszállítású lövészszá-
zad. A horvát haderő harctámogató és 
harcbiztosító erőkkel mutatkozott be, 
továbbá a V4-együttműködés kereté-
ben a szlovák haderő egyik százada 
is csatlakozott a programsorozathoz. 
 A dinamikus és statikus programokat 
felvonultató gyakorlaton részt vett – 
többek között – Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf magyar honvédelmi és Mario 
Banožić horvát védelmi miniszter, va-
lamint dr. Ruszin-Szendi Romulusz 
altábornagy, a Magyar Honvédség 
parancsnoka is. Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf a komplex harcászati gyakorlat 
szeptember 29-i sajtónapján a horvát 
védelmi miniszterrel együtt tekintet-
te meg a műveleteket. Ezt követően 
a  résztvevőknek és a sajtó képviselő-
inek elmondta: a Magyar Honvédség-
nél a technológiai megújulást és több 
katona hadrendbe állítását megcé-
lozva évekkel ezelőtt komoly haderő-
fejlesztés kezdődött el. A honvédelmi 
tárca vezetője értékelésében felidézte, 
hogy a nemzetközi hadgyakorlaton 
kiválóan szerepelt néhány új eszköz, 
köztük a Gidrán harcjármű és a Leo-
pard harckocsi, amelyek a tervek sze-
rint a 21. századi magyar hadsereg ge-
rincét fogják alkotni. 

Navarrai Mészáros Márton
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Ecélkitűzés jegyében széles körű 
tehetséggondozó programokat 
szervez a Honvéd Kadét Program-
ban részt vevő iskolák növendé-

kei számára. A diákok egyebek mel-
lett tanulmányi és sportversenyeken, 
rendhagyó tárlatvezetéseken, épület-
bejárásokon, múzeumlátogatásokon, 
illetve különleges színházi előadáso-
kon vehetnek részt. 

A programok megvalósításával az 
MHP TKÉFF inspirálni kívánja a hon-
véd kadétokat a katonai életpálya felé, 
valamint igyekszik felhívni a figyelmet 
a hagyományok őrzésére, ápolására, 
a magyar történelem megismerésére. 
Az alábbiakban az elmúlt hat hónap 
kiemelkedő szakmai és kulturális ese-
ményeiről olvasható beszámoló. 

Képességbemutató és szakmai 
nap
A Rheinmetall Ragnarök 120 mil-
liméteres aknavetője képességbe-
mutatóján vett részt április 25-én 
a Központi Gyakorló- és Lőtér kőröshe-
gyi szemlepontján a Magyar Honvéd-
ség vezetői és a rendszer alkalmazói 

állománya, melyre meghívták a Hon-
véd Kadét Programhoz csatlakozott 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum 
Dékáni Árpád Technikum és a Kis-
kunmajsai Tomori Pál Katolikus Gim-
názium, Technikum és Kollégium hon-
véd kadétjait, valamint meginvitáltak 
nyugállományú katonákat is. A  részt-
vevőknek lehetőségük volt megis-
merkedni a Magyar Honvédségben 
rendszeresített technikai eszközökkel, 
köztük számos felderítőeszközzel.

Honvéd kadét kulturális és szakmai 
napon vett részt a kiskunmajsai Tomo-
ri Pál Katolikus Gimnázium, Technikum 
és Kollégium, valamint a Kiskunhala-
si Szakképzési Centrum Dékán Árpád 
Technikum 110 középiskolás diákja ez 
év május 11-én. A program a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Hadtudomá-
nyi és Honvédtisztképző Karán kezdő-
dött, ahol a fiatalok információt kaptak 
a  tisztképzés lehetőségeiről, az alap-
képzési szakokon zajló munkáról, va-
lamint a tisztjelöltek mindennapjairól. 
Ezt követően a diákok ellátogattak a 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumba, 
ahol tárlatvezetés közben ismerked-

hettek a hadtörténelem eseményeivel 
és az alkalmazott fegyverekkel, techni-
kai eszközökkel. A nap zárásaként a 
Madách Színházban egy forradalmi 
musicalt, A  tizenötödik című előadást 
nézhették meg, amely életre szóló él-
ményt nyújtott számukra, hiszen a da-
rab megtekintése után a fiatalok a szín-
padon találkozhattak a színészekkel, a 
rendezővel és a darab írójával.  

Színház-, kórház- és Parlament-
látogatás
Május 23-án a Nemzeti Színházba lá-
togattak a debreceni Kratochvil Ká-
roly Honvéd Középiskola és Kollégium 
növendékei. A kadétok szakemberek 
vezetésével tekintették meg az épü-
letet, ismerték meg annak történetét. 
Az  épületbejárást követően Shakes-
peare Rómeó és Júlia című színművét 
nézték meg. 

Június 14-én páratlan lehetőséget 
kapott négy középiskola 120 honvéd 
kadétja. Egy különleges látogatás ke-
retében a Honvédkórház szakmai mű-
ködésébe pillanthattak be. Délutáni 
programként a Magyar Nemzeti Múze-
umban izgalmas és rendhagyó tárlat-
vezetésen vehettek részt, ahol a Ma-
dách Színház művészei elevenítették 
fel az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc időszakának történéseit.

Szeptember 22-én ötven nyíregy-
házi kadét vett részt az MHP TKÉFF 
által szervezett szakmai és kulturális 
napon. A fiatalok ellátogattak az MH 
Egészségügyi Központ Egészségügyi 
Felkészítő és Továbbképző Intézetébe, 
ahol bepillanthattak a katonák harc-
téri életmentő felkészítésének eleme-
ibe. Ezt követően a diákok felkeres-
ték az  Országházat, ahol a szervezők 
különleges élményekről gondoskod-
tak. A  középiskolások a Honvédelmi 
és Rendészeti Bizottság látogatóktól 
elzárt üléstermét is megnézhették, 
majd a program zárásaként az Or-
szágház múzeumát látogatták meg.

Vári László

szakmai és kulturális 
programok fiataloknak
A Magyar Honvédség Parancsnoksága Társadalmi Kapcsolatok és Életpálya 
Fejlesztési Főnökség (MHP TKÉFF) kiemelkedően fontosnak tartja, hogy 
minél több fiatal szerezhessen gyakorlati ismereteket a Magyar Honvédség külön-
böző területein, valamint, hogy kulturális és szakmai élményekkel gazdagodjanak. 
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Szövetségben

L egelőször 2015-ben vállalta a 
Magyar Honvédség, hogy a lé-
gierő történetében hosszú idő 
után először külföldön lásson el 

feladatot. A Baltic Air Policing, vagyis 
a NATO Balti Légtérrendészeti Szolgá-
latában részt vevő nemzetek egymást 
váltva biztosítják a Baltikum légteré-
nek biztonságát és látják el feladata-
ikat az esetleges riasztások esetén. 
A magyar katonák hét évvel ezelőtti 
tapasztalatai és sikerei nyomán – a 
2019-es második alkalom után – im-
máron harmadjára szolgálnak Litváni-
ában. Mindemellett a misszió jelenlegi, 
60. váltásának Magyarország a vezető 
nemzete. A magyar katonákkal együtt 
és ugyanazon a bázison őrzik a lég-
teret még a szintén JAS 39-est üze-
meltető csehek, az észtországi Amari 

Harmadik alkalommal őrzik magyar katonák a balti országok – 
Észtország, Lettország és Litvánia – közös légterét. A Balti Légtér-
rendészeti Szolgálat (Baltic Air Policing – BAP) hatvanadik váltá-
sának vezető nemzeteként a magyar légierő négy JAS 39EBS HU 
Gripen típusú vadászbombázóval és mintegy nyolcvanfős személyi 
állománnyal a litvániai Siauliaiban látja el külszolgálati feladatait.

A feladatban való részvétel hatalmas
felelősség és egyben megtiszteltetés

Magyar Gripenek 
a Baltikumban
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városának támaszpontján települő né-
metek és a lengyelországi Malborkban 
szolgálatot adó olaszok.

A magyar vezetésű váltás szolgála-
tának megkezdésekor Szalay-Bobrov-
niczky Kristóf, Magyarország honvé-
delmi minisztere úgy fogalmazott, 
hogy a baltikumi légtérrendészeti 
 feladatban való aktív részvétel hatal-
mas felelősség és megtiszteltetés is 
egyben, ami egyértelműen bizonyítja 
a Magyar Honvédség állományának 
magas szintű felkészültségét. „Vezető 
nemzetként egy olyan feladat jelképes 
kulcsait vesszük most át, amely kiemelt 
szerepet tölt be mind a balti államok 
polgárainak életében, biztonságában, 
mind a NATO történetében. Az orosz–
ukrán háború miatt ráadásul a balti 
légtér Európa egyik legérzékenyebb 

légterévé vált, ahol most a NATO alá-
rendeltségében, a magyar zászló alatt, 
a Magyar Honvédség egyenruhájában 
Magyarországot, a magyar nemzetet 
képviselik katonáink” – jelentette ki 
Siauliaiban a tárcavezető.

Katonáink augusztus elseje és no-
vember vége között látják el külszolgá-
lati feladataikat Litvániában. Bár éles, 
avagy alfa riasztásból is akadt az  el-
múlt közel négy hónap folyamán, a pi-
lóták és a földi kiszolgálást biztosító 
műszaki katonák rendszeresen tartot-
tak tangó, azaz gyakorlóriasztásokat 
is. Ez esetben, bár nincs valós fenye-
getés vagy azonosításra váró légi jár-
mű a radarképernyőn, mégis mindent 
pontosan úgy kell végrehajtani, mint-
ha valós lenne az elemelkedésre hívó 
szó. A riadócsengő első felhangzásától 
számítva ugyanis mindössze 15 perc 
áll a készenléti géppár rendelkezésé-

Szövetségben
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re, hogy a pilóták a kellő információk 
ismeretében, hajtóműindítással, gu-
rulással együtt maguk felé húzhassák 
a  botkormányt, megkezdve a felszál-
lást és a felderítendő repülőeszköz 
megtalálását. Bár ez rendkívül sűrű-
nek és kiszámított procedúrának tűn-
het, a rendszeres kiképzés és felkészü-
lés meghozta a gyümölcsét, ugyanis 
a legtöbb esetben bőven a negyedórás 
határidő alatt levegőben vannak már 
a  griff madarak.

S hogy mi változott három váltás és 
az elmúlt évek alatt? Erről Ugrik Csaba 
dandártábornokot, az MH 59. Szent-
györgyi Dezső Repülőbázis parancsno-
kát kérdeztük, aki egyúttal a 2015-ös 
első misszió parancsnoka is volt.

„Alapvetően a nemzetközi környe-
zet határozza meg a különbségeket. 
Mindig más környezetben voltunk, va-
gyunk kint a Baltikumban. Az első misz-

szió során, 2015-ben nyugalmasabb 
körülmények között dolgozhattunk, 
2019-ben nyáron szolgáltunk kint, ak-
kor nagyon sok gyakorlatot tartott 
a NATO a Balti-tengeren, most pedig az 
ukrajnai háború miatt eltérőek a viszo-
nyok. Mindegyik kinntartózkodásnak 
megvan a saját maga kihívása, mert 
más jellegű feladatokat teljesítünk. 
Például, az elmúlt két misszió során 
nem különösebben volt dolgunk a lit-
ván–belarusz határon, ezúttal viszont 
megnövekedett a járőrözési feladata-
ink száma a fehérorosz határszaka-
szon. Egy másik különbség, hogy 2019-
ben a támogató szárazföldi csapatok 
száma négyezer fő volt, most pedig 
negyvenezer. A jelen lévő erők sze-
retnének „close air support” és egyéb 
olyan gyakorlatokat végezni, amelyek 
nem voltak annyira jellemzőek 2015-
ben és 2019-ben.  A riasztások száma 
a Kalinyingrád és Oroszország közötti 
mozgásoknál valamivel alacsonyabb 
a három évvel ezelőttiekhez viszonyít-
va, ehelyett most a Fehéroroszország-
gal kapcsolatos feladataink száma nőtt 
meg” – mondta a dandártábornok.

Az ukrajnai válság természetesen be-
folyásolja a feladat-végrehajtást. „Azok 
az orosz kísérő repülőgépek, amiket mi 
fogunk el vagy a velünk együtt szolgáló 
más országbeli katonatársaink, min-

dig teljes fegyverzettel repülnek. Ha 
egy felderítő-repülőgép jön, az mindig 
teljes fegyverzetes vadászkísérettel ér-
kezik” – tudtuk meg Ugrik Csabától. Ka-
tonáink küldetése november 30-ig tart. 
„A nagyobb gyakorlatokat, amelyeken 
mi is részt vettünk, nyárra, kora őszre 
szervezték, így egyéb kiemelkedő fel-
adatunk nem maradt. Október végére 
már 200 óra feletti repülési időt teljesí-
tettünk az alfa riasztásainkkal, a díszel-
gő repüléseinkkel és a gyakorlatokon 
történt részvételeinkkel együtt. Kintlé-
tünk alatt kaptunk egy NATO-ellenőr-
zést, melyen sikeresen megfeleltünk, 
a feladat ellátására alkalmasnak minő-
sítettek bennünket.

Ahogy 2015-ben és 2019-ben is tör-
tént, folyamatosan rögzítjük a jegyzete-
inket a tapasztalatok feldolgozásához. 
A hazaérkezésünket követően ezeket 
mindenféleképpen összesítenünk kell, 
össze kell hasonlítanunk az előző misz-
sziók tapasztalataival. A  nemzetközi 
környezet nagyban befolyásolja a fela-
dat-végrehajtást. Nagyon fontos ténye-
ző, hogy kikkel vagyunk kint, mekkora 
erők vannak jelen. Úgy gondolom, hogy 
rövid időn belül, jövő év elejére születik 
egy összegzés, melynek eredményeit 
felhasználjuk majd, amikor újra vissza-
térünk a Baltikumba.”

Snoj Péter – Teszler Vendel
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ANovo Seló-i állománygyűlésen 
Novák Katalin kijelentette: a ma-
gyar emberek büszkék a magyar 
katonák helytállására. A Magyar 

Honvédség főparancsnokaként az ott-
honiak köszönetét hozta el a Koszovó-
ban szolgáló katonáknak. Hozzátette: 
hazánkban közismert, hogy magyar 
katonák szolgálnak Koszovóban, és 
ennek otthon nagy a támogatottsága. 
Beszélt az orosz–ukrán háborúról is, 
amelyet Európa minden országa sze-
retett volna elkerülni. „Magyarország 
a béke oldalán áll” – hangsúlyozta. 
Rámutatott: a nyugat-balkáni térség 
stabilitásának megbillenése hatással 
lehet Európára is. Elismeréssel szólt 
a katonák helytállásáról, amely nagy-
ban hozzájárul hazánk biztonságának 
garantálásához.

Beszédében a köztársasági elnök 
kitért arra is, hogy feleségként és 
anyaként átérzi, hogy milyen nehéz 
lehet távol lenni a hozzátartozóktól, 
majd megköszönte a családoknak is 
az ezzel járó áldozatot. Az állomány-
gyűlés végén ajándékot adott át 
a szolgálatot teljesítő katonáknak.

Novák Katalin delegációjához csat-
lakozott a koszovói békefenntartó 
erők táborában Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf honvédelmi miniszter, aki 
a  közmédiának nyilatkozva hangsú-
lyozta: a magyar nemzeti érdekek 
szempontjából kiemelt jelentőségű, 
hogy a Balkánon magyar katonák 
vannak. A Nyugat-Balkán stabilitása 
meghatározza az egész régió és ben-
ne Magyarország biztonságát. Kato-
náink kiválóan teljesítették a szolgála-
tot, ez nagy siker helyi és nemzetközi 
vonatkozásban is – mondta. Koszovó-
ban a helyzet nyugodt, de elevenen 
élnek és feszültséget okoznak a több 
mint húsz évvel ezelőtti háború és 
népirtás emlékei. Ezért nagy a misz-
szió felelőssége, fi gyelni kell az ese-
ményeket, hogy így is biztosítsuk az 
emberek biztonságát – tette hozzá.

A NATO legnagyobb és legrégeb-
bi missziójában Magyarország 1999 
óta vállal aktív szerepet. A Magyar 
Honvédség békefenntartó művele-

Novák Katalin köztársasági elnök, a honvédség főparancsnoka szeptember közepén
meglátogatta a koszovói KFOR-missziót. Útjára elkísérte Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi mi-
niszter és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka is. 

Főparancsnoki látogatás  Koszovóban
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tek során nyújtott kimagasló telje-
sítménye elismeréseként első alka-
lommal vezethette magyar tábornok 
a  KFOR-missziót egy teljes éven át. 
Kajári Ferenc vezérőrnagy október 
10-én, ünnepélyes keretek között ad-
ta át a KFOR parancsnoki beosztását. 
A  28 ország mintegy négyezer kato-
náját tömörítő KFOR-t a következő 
egy év során az olasz Angelo Michele 
Ristuccia vezérőrnagy fogja irányítani. 

Kajári Ferenc vezérőrnagy a pristi-
nai KosovaPress.com című hírpor-
tálnak adott búcsúinterjújában ösz-
szegezte az elmúlt egy évet. Mint 
mondta: az utóbbi esztendőben szá-
mos esemény történt a biztonság te-
rén, például kitört az ukrajnai hábo-
rú, de nyáron Koszovó északi részén 
is tiltakozások voltak. A KFOR folya-
matosan fi gyelemmel kíséri a   hely-
zetet, és nem tapasztalt biztonsági 

fenyegetést Koszovóval szemben az 
ukrajnai háború miatt. Hozzátette: 
a  biztonsági helyzet most stabil, ott 
is, ahol többségében szerbek élnek, 
és ahol július 31-én zavargások törtek 
ki. Kajári Ferenc értékelése szerint az 
utóbbi egy évben a KFOR-nak sike-
rült ugyanolyan jól működnie, mint 
az előző parancsnokságok idején, és 
megvédte a békét és a biztonságot 
Koszovóban. 

A vezérőrnagy a honvedelem.hu-
nak nyilatkozva elmondta: a kiutazás-
kor arra kért mindenkit, úgy végezze 
a munkáját, hogy azzal megbecsü-
lést szerezzen a Magyar Honvédség-
nek, Magyarországnak. „Ezt minden 
KFOR-ban szolgáló magyar katona 
megtette, a legjobb tudása szerint 
hajtotta végre a feladatát” – hangsú-
lyozta.

Takács Vivien
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A tatai Klapka György Lövészdan-
dár tüzérosztályához érkezett ön-
járó fegyverrendszer lőtávolsága 
miatt a lövedékek a 0 ponti lőtér 

kijelölt célpontjaiban csapódtak be.
A lövészet előtt a meghívottak sta-

tikus bemutatón ismerkedhettek meg 
a löveggel, a Leopard 2A4Hu típusú 
harckocsival, a Gidrán páncélozott te-
repjáró harcjárművel, valamint a tü-
zérosztály időjárásjelentő mobil állo-
másával.

Ezt követően a tatai katonák Leo-
pard harckocsival tartottak vezetés-
technikai bemutatót. A vendégek ezt 
követően megtekintették a lövegekkel 
végrehajtott biztonsági belövést.

Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábor-
nagy, a Magyar Honvédség parancsno-
ka a bemutató kapcsán aláhúzta: na-
gyon fontos, hogy erre a történelmileg 
joggal nevezhető eseményre meghív-
ták a Magyar Honvédség korábbi ve-
zetőit is. Az egykori vezérkari főnökök 
megbizonyosodhattak arról, hogy ami-
ért ők harcoltak, az most megvalósult. 
Érdeklődésükből látszik, hogy szakma-
ilag mennyire támogatják a most zajló 
folyamatokat. 

„Hiába ment valaki nyugdíjba, ő to-
vábbra is katona, továbbra is Magyar-
országot, a Magyar Honvédséget 
szolgálja” – hangsúlyozta az altábor-
nagy. 

Először hajtottak végre magyarországi éleslövészetet a közelmúlt-
ban beérkezett Panzerhaubitze 2000HU típusú, 155 milliméteres 
önjáró lövegekkel. Az eseménynek a Magyar Honvédség Bakonykúti 
település mellett található lőtere adott helyszínt szeptember 7-én. 
A programra meghívták a honvédség korábbi vezérkari főnökeit is.

Egykori vezérkari főnökök  az első éleslövészeten
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első részében a MATASZ létrejöttéről, 
valamint a honvédelmi nevelőmunka 
területén vállalt szerepéről beszélt. 
Részletesen foglalkozott a fi atalok ok-
tatása-nevelése, az ismeretek elsajátí-
tása során, a hazafi as és honvédelmi 
nevelés területén jelentkező pozitív ér-
zelmi hatásokkal. Mint utalt rá, a törté-
nelmi elődök, példaképek életútjának 
ismertetése, a hazához való kötödésük 
érzelmi oldalról történő bemutatá-
sa ugyanolyan jelentőségű, mint egy 
élményt adó járőrverseny vagy más 
katonai jellegű rendezvény. Előadása 
második részében kitért a Honvédelmi 
Sportszövetség keretei között megva-
lósuló képzési formákra, pályázati le-
hetőségekre. Mondanivalóját mindkét 
témakör esetében vetítéssel is szem-
léltette, majd  különböző, a tanév so-
rán jól hasznosítható segédanyagokat 
osztott ki a jelenlévők között. 

A résztvevőknek bemutatták Vörös 
Jolandát, a Honvédelmi Sporszövet-

A tanév még meg sem kezdődött, de már hangos volt a Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 
ahol az eredeti tervek szerint közel százfős létszámra számítottak a szervezők. 
A Magyar Tartalékosok Szövetsége és a Szövetség Béri Balog Ádám Alapítványa, 
valamint a Rendészeti Kiképzők Szövetsége a honvédelmi és rendvédelmi 
nevelésben részt vevő oktatók, tanárok számára hirdetett, a honvédelmi 
miniszter fővédnökségével, konferenciát.

A középpontban a honvédelmi
és rendvédelmi nevelés
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terhelyettes kihangsúlyozta: jól pél-
dázza a szakterületek közötti együtt-
működést, hogy erre a honvédelmi és 
rendvédelmi célú, tartalmú konferen-
ciára a Kulturális és Innovációs Minisz-
térium által fenntartott szakképzési 
centrum szakképző intézményében 
kerül sor. Fontos, hogy a résztvevők új 
információkkal, hasznos tanácsokkal 
felvértezve, a baráti, munkatársi be-
szélgetésekkel feltöltődve, újult erővel 
tudják folytatni áldozatos munkájukat 
a fi atalok életre, hivatásra nevelése 
terén a soron következő tanévben is. 
A miniszterhelyettes asszony „magával 
hozta” a konferenciára a szakképzé-
sért felelős szakemberét, Soós Lászlót, 
lehetővé téve a vele való konzultációt 
a szünetekben.

Széles Ernő ny. dandártábornok, 
a Magyar Tartalékosok Szövetsé-
ge (MATASZ) elnöke, a Honvédelmi 
Sportszövetség (HS) alelnöke, a  ren-
dezvény másik társvédnöke előadása 

A tanácskozás témájának fontossá-
gát is jelezte a résztvevők magas 
száma: 200 fő regisztrált és jött el 
az augusztus 26-i rendezvényre.

Dr. Komáromi István ny. r. dandár-
tábornok, a konferencia levezető el-
nöke először Borbély Lénárdot, Csepel 
polgármesterét kérte fel hozzászólásra. 
A  kerület „gazdájaként” bemutatkozó 
polgármester örömét fejezte ki, hogy 
otthont adhatnak a rendezvénynek.

Dr. Vitályos Eszter, a Kulturális és 
Innovációs Minisztérium államtitká-
ra, miniszterhelyettes, a rendezvény 
társvédnöke köszöntőjében elmond-
ta: az önálló jogszabályi háttérrel biz-
tos talajra állt a szakképzési rendszer, 
ezzel hatalmas lehetőséget kapott 
a legkülönfélébb szakmai elvárások, a 
korábbiaknál rugalmasabb működés 
megvalósítására. Ennek egyik példája 
a honvédelmi és a rendvédelmi alap-
ismeretek oktatásának megjelenése a 
szakképző intézményekben. A minisz-
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ség Kadét és Tartalékos Szakmai Ta-
gozat Projekt főreferensét. Elhang-
zott: a szakember kész válaszolni a 
MATASZ-programok pénzügyi biztosí-
tásával, valamint a HS-pályázatokon 
való részvétel feltételeivel kapcsolatos 
konzultációs kérdésekre.

Mészáros Károly őrnagy, az MH 
Katonai Igazgatási és Központi Nyil-
vántartó Parancsnokság (MH KIKNYP) 
toborzó és érdekvédelmi osztályveze-
tő a Magyar Honvédség és az oktatási 
intézmények kapcsolatáról, a meglévő 
lehetőségekről beszélt referátumá-
ban. Szólt a nyári táborokról, a KIKNYP 
toborzási munkájáról, majd bejelen-
tette, hogy a középiskolások kegyeleti 
területen is teljesíthetik 50 órás önkén-
tes munkájukat.  

Dr. Verhóczki János r. ezredes,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ren-
dészettudományi Kar Dékáni Hiva-
talának tanulmányi osztályvezetője 
a  rendészeti képzés aktuális kérdéseit 
tekintette át referátumában. Szólt az 
egyetemi felvételi eljárásról, a pont-
számokkal kapcsolatos kérdésekről, 
a  középiskolákkal kialakított kapcso-
latról, valamint a toborzásról.

Gulyás József, a Weiss Manfréd 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollé-
gium szakmai igazgatóhelyettese a ná-
luk folyó honvéd kadét- és rendészeti 
képzés gyakorlati tapasztalatairól szá-
molt be a hallgatóságnak.

Az előadásokat gyakorlati bemuta-
tó követte, melynek keretében a Ren-
dészeti Kiképzők Szövetsége részéről 
Shihan Miskolczi Attila 7. danos mes-
ter – a  Magyarországi Goju-Ryu Karate- 
Do Szövetség alelnöke, a Magyar Karate 
Szakszövetség Vizsgáztatói Bizottsá-
gá nak elnöke – tartott  önvédelmi be-
mutatót. Ezt követően Harsányi László
7. danos mester, a Magyarországi Goju-
Ryu Karate-Do Szövetség elnöke tájé-
koztatta a résztvevőket a középiskolai 
önvédelmi oktatás egységesítéséről, 
az elméleti önvédelmi tananyag és gya-
korlati formák egységes tanításáról.

A konferencia kötetlen beszélgetés-
sel zárult, ahol minden érdeklődő kü-
lön is választ kapott kérdéseire.
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A Zrínyiek századai, 
1508–1703
Kézzelfogható hadtörténelem sorozat
A gazdag képanyaggal és válogatott 
múzeumi, levéltári dokumentumok
kéz be vehető fakszimile változataival 
illusztrált oldalakon a téma kutatóinak 
írásaiból kibontakozik a Zrínyiek hősi 
szerepe, a kor katonai virtusa és egy-
úttal a két évszázad – a végvári harcok 
korszaka és a törökellenes visszafogla-
ló háborúk ideje – magyar hadtörténe-
tének főbb kérdései is.  (2021)

A Gamma–Juhász
-lőelemképző
A Gamma–Juhász-lőelemképző olyan 
együttállásnak az eredménye, ami-
kor találkozott az alkotó elme ( Juhász 
István, a zseniális mérnök), a hadiipa-
ri háttér (a korát megelőző Gamma és 
annak alkotó szellemisége) és egy pá-
ratlan találmány (Gamma–Juhász-lőe-
lemképző), hogy örökre beírja magát 
a  magyar haditechnikai fejlesztések 
történelmébe.  (2022)

Deli Vid
avagy a szigetvári csata 
halhatatlan hőse
A kiskamaszoknak szóló izgalmas tör-
ténet elmeséli mindazt, ami Zrínyi Mik-
lós Szigeti veszedelem című eposzából 
kimaradt: az ott felnőttként megjelenő 
Deli Vid gyerek- és ifjúkorának fordu-
latos éveit és egyéb kalandokat, amik 
megestek vele Sziget ostroma előtt. 

(2022)

Shihan Furkó Kálmán 
ezredes – Életút
A kötet méltó emléket kíván állíta-
ni Shihan Furkó Kálmánnak, aki kato-
nai közelharcra tanította a hadsereg 
összes felderítőalakulatának hivatá-
sos katonáját, a testnevelőtiszteket és 
a mélységi felderítő-zászlóalj teljes ál-
lományát. A közelharcon kívül a kato-
nai testnevelést, az ejtőernyős földi 
felkészítést és a katonai sportverse-
nyekre való felkészítést is szívügyé-
nek tekintette. Hivatásos pályafutását 
a mélységi felderítő-zászlóalj parancs-
nokhelyetteseként, ezredesi rendfoko-
zatban fejezte be.  (2022)
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BEOSZ III. Kórusfesztivál 
és Katonadal Találkozó
A BEOSZ Elnöksége a helyszínbejárást 
és pontosításokat követően hirdette 
meg a III. Kórusfesztivált és Katonadal 
Találkozót. A Szövetség tagszervezetei-
nél működő kórusok és dalkörök kö-
zül kilenc művészeti csoport neve-
zett a  fesztiválra, és mintegy 350 fő 
érkezett 16 honvédségi autóbusszal, 
illetve vonattal a Tisza-parti kato-
navárosba. A  rendezvény a katonai 
hagyományok, a katonadal-kultúra 
megőrzését, ápolását, népszerűsí-
tését és átörökítését tűzte ki célul. 
Az országos találkozóval a Szövetség 
lehetőséget kívánt biztosítani a kó-
rusok minél szélesebb körű megis-
mertetésére, elért eredményeik és je-
lenlegi felkészültségük bemutatására.

A szervezőmunka és a találkozó 
végrehajtása során példaértékű volt 
a BEOSZ helyi tagszervezeteitől felkért 
segítők, a Honvédelmi Minisztérium 
és a Magyar Honvédség rendezvény-
be bevont, illetve delegált tagjainak 
az együttműködése, problémamegol-
dó képessége, hozzáállása. Jól együtt 
tudtak dolgozni a katonanemzedékek 
képviselői: a hivatásos, szerződéses és 
nyugállományú katonák, a honvédelmi 
alkalmazottak és a tagegyesületek civil 
tagjai. Mindenki átérezte a rendezvény 
fontosságát, ezért ki-ki a saját munká-
jával igyekezett hozzájárulni a talál-
kozó eredményességéhez, sikeréhez. 
A rendezvény előtt a résztvevőknek 

A Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetsége a Katonanemzedéki 
Találkozók 30. jubileuma alkal-
mából a 2022-es évet a Nem-
zedékek Éve programsoroza-
tával ünnepli. Ennek kiemelt 
rendezvénye volt a július 28-án 
Szolnokon megtartott III. Kórus-
fesztivál és Katona dal Találkozó, 
valamint a szeptember 17-én 
Pákozdon, a Katonai Emlékpark-
ban rendezett II. Kisbajtársak 
Találkozója.

BEOSZ-rendezvények a Nemzedékek Éve jegyébenBEOSZ-rendezvények a Nemzedékek Éve jegyében
Kisbajtársak és katonadal osok
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lehetőségük volt arra, hogy a kijelölt 
hangárban megtekintsék az Airbus 
helikopter katonai változatát (H145M 
típus). 

Az ebédet követően a dalosok és 
a házigazda alakulat képviselői koszo-
rút helyeztek el Ittebei Kiss József had-
nagy, pilóta emlékművénél. Ezt köve-
tően kiosztották az erre az alkalomra 
készített programfüzetet, mely tar-
talmazta az elnöki köszöntőt, a hely-
őrségparancsnok gondolatait, a mű-
sorrendet, a rendezvény programját, 
az emléktárgyakat felajánlott alakula-
tok, szervezetek felsorolását, a fellépő 
énekkarok, dalárdák, tánckar és a köz-
reműködő tárogatóművész bemutat-
kozását. A találkozóra készült jelvényt 
minden jelenlévő megkapta.

A bemutatott, elhangzott produk-
ciókat, katonadalokat és a nemzetek 
táncát, valamint a tárogatóművész 
produkcióját nagy taps és tetszésnyil-
vánítás fogadta. Ezt követően emlék-
tárgyak, elismerő oklevelek átadására 
került sor. 

A rendezvény értékelése helyett 
álljanak itt a helyőrségparancsnok, 
dr. Koller József gondolatai. A dan-
dártábornok szerint egy nemzet, egy 
közösség számára elemi igény, hogy 
emlékezetében megőrizze és tovább-
adja mindazt, ami nagy hatással volt 
az életére. Így születtek a katonadalok 
is, amelyek érzelmeket megjelenítve 
szólnak elhivatottságról, hazaszeretet-
ről vagy szerelemről. Mindarról, amit 

ma is értéknek tartunk, hiszen elő-
deink élete példaként áll előttünk.

„A helyőrség-parancsnokság nevé-
ben is köszönöm Önöknek azt a mun-
kát, amit a katonai hagyományok, 
a katonadal-kultúra megőrzése, ápolá-
sa és közvetítése érdekében végeznek! 
Bízom benne, hogy ez a nap felemelő 
élményekkel gazdagítja mindannyiunk 
lelkét” – zárta gondolatait Koller József 
dandártábornok.

II. Kisbajtársak Találkozója
A hagyományteremtő szándékkal meg-
tartott tavalyi első Kisbajtársak Talál-
kozója mind a gyermekek, mind a fel-
nőttek körében nagy sikert aratott, és 
jól szolgálta a célokat, amelyeket most 
is megfogalmaztunk: a katonai hagyo-
mányok ápolásán túl a   honvédelem 
ügyének népszerűsítését, a társada-
lom és a honvédség kapcsolatának 
erősítését, a Szövetség tevékenységé-
nek bemutatását.

A rendezvényt hosszas előkészítő 
és tervező-szervező munka előzte 
meg. Nem volt kétséges, hogy az ez 
évi találkozónak is a Katonai Emlék-
park Pákozd (KEMPP) adhat otthont. 
A szervezőmunka részeként tartot-
tunk elnökségi ülést a témában, több-
szöri találkozó és egyeztetés zajlott a 
KEMPP készséges és segítőkész mun-
katársaival, több alkalommal került 
sor egyeztető terepbejárásra, felké-
rő-, meghívó- és egyeztető levelek 
százait írtuk meg és küldtük el, telefo-

Kisbajtársak és katonadal osok
nos megbeszélések sokaságát bonyo-
lítottuk le. 

A Szövetség tagszervezetei közül 
közel negyven jelezte részvételi szán-
dékát. Az eredetileg tervezett 500 fős 
résztvevői létszám a jelentkezések 
leadása után 700 főre növekedett, és 
ez nagy odafi gyelést igényelt a rendez-
vény logisztikájának biztosításában.

Az időjárást sajnos nem tudtuk be-
folyásolni, de az előre látható kelle-
metlen időjárási viszonyok ellenére 
a  jelentkezők 10 órára megérkeztek 
a találkozó helyszínére, ahol az Obsitos 
Zenekar térzenéje fogadta őket. 
Dr.  Görög István ny. ezredesnek, 
a KEMPP ügyvezetőjének üdvözlő sza-
vai után Hazuga Károly ny. altábor-
nagy, a  BEOSZ elnöke nyitotta meg 
a  rendezvényt, hangsúlyozva, hogy a 
tavalyi első találkozóra hagyományte-
remtő szándékkal került sor, és ez a cél 
reményeink szerint megvalósult.

A résztvevők a Szövetség által szer-
vezett, közel húsz állomás meglátoga-
tásán és a játékokon való részvételen 
túl a KEMPP teljes területét, a  kiállí-
tások mindegyikét bejárhatták, meg-
tekinthették. Pecséteket gyűjthettek 
az  ajándékok megszerzéséhez, él-
ményeket szerezhettek a sátraknál, 
miközben a felnőtt érdeklődők fó-
rumbeszélgetésen vehettek részt. 
Meghívottként aktuális humánpoliti-
kai tájékoztatót tartott Zsiga Tamás 
László, a Honvédelmi Minisztérium 
humánpolitikáért felelős helyettesFo
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államtitkára, aki előadásában hangsú-
lyozta, hogy a Kisbajtársak Találkozója 
azért is előremutató kezdeményezés, 
mert minden nemzedéket megszólít, 
és a  toborzás szempontjából pedig 
legfontosabb a személyes példamuta-
tás. A  fórumbeszélgetésen a Magyar 
Honvédség parancsnokát Kaposvári 
László vezérőrnagy, a törzsfőnök tá-
mogató helyettese képviselte.

Ezt követően a Szövetség által 
a  Nemzedékek Éve programsorozat 
részeként „Katonadolog” címmel meg-
hirdetett gyermekrajzpályázat ered-
ményhirdetésére került sor a színpa-
don. 

A rossz idő ellenére is tartalmas 
rendezvényt zártunk délután három 
órakor, mely szándékaink szerint min-
den résztvevő számára felejthetetlen 
élményt nyújtott, a gyermekek számá-
ra felvillantva a katonaélet szépségeit 
annak nehézségeivel és kihívásaival 
együtt. 

A rendezvény nem jöhetett volna 
létre a Honvédelmi Minisztérium és 
a  Magyar Honvédség Parancsnoksá-
ga, valamint katonai szervezeteinek, 
a KEMPP munkatársainak segítsége és 
támogatása nélkül. Köszönjük a prog-
ram tervezése, előkészítése, szervezé-
se és végrehajtása során végzett önfel-
áldozó munkájukat!

Vilner Péter ny. ezredes, 
alapfeladati elnökhelyettes

Esküdt Lajos ny. ezredes,
koordinációs elnökhelyettes Fo
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Mészáros 
Károly őrnagy, 
érdekvédelmi 

főtiszt

A z egyesületek, klubok kiemelt 
szerepet töltenek be a  honvé-
del mi nevelésben, a  katonai 
hagyományok ápolásában. Nél -

kü lözhetetlen feladatot látnak el 
a  kegyeleti gondoskodásban, a  vég-
tisztesség megadásában. A 90 honvéd-
ségi nyugdíjasszervezet az MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság (MH KIKNYP) szerve-
zeti egységeivel, a  hadkiegészítő és 
toborzóközpontokkal, -irodákkal szo-
ros együttműködésben megvalósított 
kiemelt rendezvényei a nőnapon a ka-
tonaözvegyek köszöntése, az idősek vi-
lágnapjának megünneplése, valamint 
jubileumi évfordulók megszervezése.

Fontos feladatot látnak el e  szerve-
zetek az  alakulatokhoz köthető nyug-
díjas-találkozók, helyőrségi katonata-
lálkozók megszervezésében. A katonai 
szervezetek rendszeresen szerveznek 
nyugdíjas-találkozókat, míg a megszűnt 
alakulatok nyugdíjasai találkozói nak 
meg  szervezésében a hadki egé szí tő és 
toborzóközpontok, -irodák nyújtanak 
segítséget. A  találkozók vendéglátási 
költségeihez, a  nyugdíjasok fogadásá-
hoz a HM és az MH is hozzájárul (mely-
nek részleteit a belföldi reprezentáció-
ról szóló 20/2020. (IV. 20.) HM utasítás 
2. sz. melléklete tartalmazza).

A nyugállományú katonák és hon-
védségi nyugdíjasok iránti felelős-
ségvállalást, fi gyelmet fejezi ki, hogy 
a  honvédség (az egyes pénzbeli, ter-
mészetbeni és szociális juttatásokról 
szóló 12/2013. [VIII. 15.] HM rendelet 
25. §-ában foglaltak szerint) támogat-
hatja a honvédségi nyugdíjasokat tö-
mörítő civil szervezeteket is. A  támo-
gatás kiterjed a  működési feltételek 
– rendezvények helyiségei, irodatech-
nikai eszközök, telefonköltség, postai 
költség stb. – biztosítására. A  jubileu-
mi évfordulós rendezvényekre a terü-

 A nyugdíjasszervezetek nagy része úgynevezett ernyőszerve-
zet hez tartozik, melyek közül a legjelentősebbek a Bajtársi 
Egyesületek Országos Szövetsége (BEOSZ), valamint a Honvéd-
ségi Nyugdíjas Klubok Országos Szövetsége (HOKOSZ). Jelentős 
hányaduk egy-egy helyőrséghez kapcsolódóan fejti ki te-
vékenységét, de szép számmal tevékenykednek fegyver-
nemek hagyományait, emlékét ápoló szervezetek is.

Aktív szépkor,
avagy miért is érdemes honvédségi 
nyugdíjasszervezet tagjának lenni

letileg illetékes központ-
hoz, irodához benyújtva 
a Honvéd Együttes műso-
ra is igényelhető.

Amennyiben a nyugállomá-
nyú klubok, egyesületek követ-
kező évi rendezvényeik, programjaik 
valamelyikét rekreációs intézményben 
kívánják megtartani, a szükséges férő-
hely-, valamint az utazásokhoz szük-
séges szállítási igényüket – az illetékes 
 hadkiegészítő és toborzóközponton, 
-irodán keresztül – az MHP Személyze-
ti Csoportfőnökségre nyújthatják be. 

A nyugállományú klubok, egyesüle-
tek – az MH KIKNYP-vel kötött megál-
lapodásnak megfelelően lebonyolított 
– látogatásokkal hatékony segítséget 
nyújtanak a  gondoskodási körbe tar-
tozók életkörülményeinek, helyzeté-
nek megismerésében, javításában. 

A klubok, egyesületek – a nyugállo-
mányú katonák és a honvédségi nyug-
díjasok esetében  – kezdeményezhetik 
a  nyugállományú közösségek érdeké-
ben végzett munka elismerését. Az el-
ismerési javaslatot részletes indoko-
lással, személyi javaslati lapon az MHP 
Személyzeti Csoportfőnökségre kell 
felterjeszteni az  MH KIKNYP útján 
úgy, hogy az  adományozási időpont 
előtt négy hónappal a  javaslat az MH 
KIKNYP-re megérkezzen. 

Nagyon fontos segítséget nyújta-
nak a nyugdíjasszervezetek bajtársaik 
utolsó útjának méltó megszervezésé-
hez, a  hátramaradott családtagok tá-
mogatásához. A  nyugállományú klu-
bok, egyesületek a  hadkiegészítő és 
toborzóközpontok, -irodák informá-
ciószolgáltatása, valamint a  sajtóban 
megjelenő gyászértesítések alapján 
tájékoztatnak az  elhunyt katonatárs 
temetésének helyéről, idejéről. Segí-
tenek kiválasztani a gyászbeszédmon-
dót, valamint személyes részvételük-

kel kifejezik az  elhunyt 
iránti tiszteletüket, rész-
vétüket a  családnak. 

A  magasabb kegyeleti 
minősítés kezdeményezé-

se szintén a nyugdíjasszerve-
zetek fontos feladata, melynek fel-

tételei a  kegyeleti gondoskodásról és 
az  ehhez kapcsolódó egyes szociális 
feladatokról szóló 7/2013. (VII. 25.) HM 
rendeletben rögzítettek.

Fenti sorok jelentős része megjelent 
a  Magyar Honvédség Parancsnok-
sága Személyzeti Csoportfőnökség 
Humánszolgálati Főnöksége által ösz-
szeállított, ezen magazinnal névrokon 
Obsitos című kiadványban, melyet ha-
szonnal forgathatnak mindazok, akik 
a  szociális gondoskodás iránt érdek-
lődnek. A kiadvány, bár nyomtatásban 
is eljutott az  érintettekhez, mindenki 
számára hozzáférhető a www.hadkie-
geszites.hu honlapon.

Nemcsak érdemes, de fontos is, 
hogy a nyugállományúak és a honvéd-
ségi nyugdíjasok közül minél többen 
csatlakozzanak az  országban műkö-
dő honvédségi nyugdíjasszervezetek-
hez. A  szervezetek címe, vezetőinek 
elér hetősége szintén megtalálható a 
www.hadkiegeszites.hu portál érdek-
védelem rovatában, valamint megyei 
ügyfélszolgálatainkon.
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Selyemmirtusz a jubileumra
A jeles napra az időjárás is kitett magá-
ért, esővel és egyéb „gorombaságok-
kal” nem akadályozta, hogy 17  buda-
pesti és megyei kertbarát kör 7 órától 
ízlésesen berendezze a részére bizto-
sított kiállítóasztalt, továbbá azt, hogy 
pontosan 10 órakor András Károly, 
a  Kertészek és Kertbarátok Országos 
Szövetségének (KKOSZ) elnöke meg-
nyissa a programot.

Elsőként a jubileum tiszteletére fa-
ültetésre került sor. A különleges nö-
vénycsemetét, a selyemmirtuszt Harcz 
Endre, a mediterrán növények ter-
mesztésének szakértője hozta magá-
val Nagykanizsa mellől, Becsehelyről. 
Ezt követően a színházterembe vonuló 
résztvevők az előtérben megtekint-
hették a tagozat történetét és életét 
bemutató tablókiállítást, a tárlókban 
lévő emlékeket, köztük például Bálint 
György metszőollóját, okleveleit és 
könyveit. A jubiláló tagozatot köszön-
tő jókívánságokat a tagozat elnöke, 
Radványi Imréné köszönte meg. Mint 
elmondta, a hosszú és dicséretes 
időszakot buktatók is tarkították, de 

„büszkén mondhatjuk, hogy kiálltuk az 
idők próbáját, egy összetartó közössé-
get tudhatunk magunkénak, mely fél 
évszázad óta őrzi a föld és kertműve-
lés tudományát”.

Az üdvözlések után a tagozat életét 
bemutató fényképek tűntek fel a ve-
títővásznon, majd felhangzott a Kert-
barát induló, melynek szövegét tago-
zatunk tagja, Monok Zsuzsanna írta, 
zenéjét pedig Vadady Attila szerezte. 

Elismerés a munkáért
Ezt követően elismerések átadására 
került sor. Az MH Katonai Igazgatási 
és Központi Nyilvántartó Parancsnok-
ság elismerő emlékplakettjét vehette 
át a tagozat Szabó Tünde őrnagy asz-
szonytól. A Honvédelemért Kitüntető 
Cím II. fokozata kitüntetésben része-
sült Radványi Imre ny. ezredes, Nagy 
Béla ny. ezredes pedig az Aranykor 
Kitüntető Cím ezüst fokozatát kapta. 
Emléktárgyat vehetett át Mógor László 
ny. alezredes, dr. Fehér Elekné ny. 
orvos főhadnagy és Zombori Vilmosné 
ny. honvédségi alkalmazott. Hosszú 
időn keresztül végzett kiemelkedő 
munkáért 19 kertbarátot ismertek el; 
ők díszoklevelet és tárgyjutalmat ve-
hettek át a klub és a KKOSZ elnöké-
től, valamint a tagozat elnökségétől. 
A  megjelent kertbarát körök vezetői, 
küldöttei sem maradtak ki a köszön-
tésből és az ajándékátadásból. Külö-
nösen szívhez szóló volt a Temerini 
Kertbarát Kör vezetőjének üdvözlete 
és ajándéka. 

Mindezek után megható jelenet 
következett: Récsey Antónia, Bá-
lint György özvegye lépett a mikro-
fonhoz. Férje nevében is üdvözölte 
a megjelenteket. Elmondta, hogy „Bá-
lint gazda” a sok magas szintű kitünte-
tése mellett kimondottan büszke volt 
arra, hogy a tagozat örökös tiszteletbe-
li tagjává választották. Récsey Antónia 
egy Bálint György portréjával díszített 
emlékérmet nyújtott át a tagozatnak.

Az 50 éves Kertbarát 
tagozat ünnepe
A Budapesti Nyugállományúak Klubja Kertbarát Tagozata szeptember 2-án a hagyományos 
termény- és termékbemutató mellett megalakulása 50. évfordulóját is megünnepelte a Stefánia 
Palota – Honvéd Kulturális Központban.
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A 93 éves Zombori Vilmosné alapító tag 
miniszteri elismerést kapott

Jubileum
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A főszponzor, a Husqvarna Kft. képvi-
selője köszöntője mellett a vízzel kap-
csolatos új fejlesztésű eszközeikről, 
hatékony, takarékos rendszereikről és 
a kiskerttulajdonosokat segítő továb-
bi elképzeléseikről is beszélt. Ezután 
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes ferge-
teges műsora következett, a közönség 
alig akarta őket leengedni a színpad-
ról. 

A kertbarát mozgalom 
az erő és a kovász
A Szép kertek díjkiosztójába bekap-
csolódó Feldman Zsolt, az Agrármi-
nisztérium mezőgazdaságért és vi-
dékfejlesztésért felelős államtitkára 
köszöntőjében elmondta: a kertbarát 
mozgalom nem veszített értékéből, 
egyre fontosabbak a terménybemuta-
tók, a versenyek. A mozgalom „erő és 
kovász”, ez viszi előre a fejlődést. Ehhez 
jó kedvet, örömökben gazdag munkát 

kívánt. Tagozatunk tagjai közül Szabó 
Sándornét és Schwarcz Károlynét dí-
jazták, mindketten második helyezést 
értek el az Előkertek kategóriában. 

A programot állófogadás zárta, me-
lyen 93 éves alapító tagunk, Szabó La-
jos ny. alezredes és Radványi Imre ny. 
ezredes mondott köszöntőt. A hazain-
dulók ajándékcsomagot kaptak, mely 
egy, a tagozat múltját és jelenét bemu-
tató kiadványt is tartalmazott.

A Magyar Honvédség Parancsnoksága 
negyedévente megjelenő kiadványa 
honvédségi nyugállományúaknak 
és nyugdíjasoknak

FELELŐS KIADÓ:
Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, 
a Magyar Honvédség parancsnoka

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG
ELNÖK (FŐSZERKESZTŐ): 

Dr. Keszthelyi Gyula 
ny. dandártábornok

TAGOK: 
Büki Péter ny. alezredes
Feith László
Schmidt Petra
Sörös István ny. ezredes
Tóth Lajos László ny. törzszászlós
Trautmann Balázs
Vilner Péter ny. ezredes

Az Obsitos kiadásában és terjesztésében 
közreműködik a HM Zrínyi Térképészeti 
és Kommunikációs Szolgáltató
Közhasznú Nonprofi t Kft.

FELELŐS VEZETŐ: 
Kulcsár Gábor ügyvezető

A ZRÍNYI KIADÓ VEZETŐJE: 
Dr. Isaszegi János ny. vezérőrnagy

FELELŐS SZERKESZTŐ: 
Kiss Zoltán ny. alezredes

OLVASÓSZERKESZTŐ: 
Havasi Máté

KÉZIRAT-ELŐKÉSZÍTŐ: 
Apagyiné Gáspár Jolán

KORREKTOR: 
Mészáros Károly ny. alezredes

TÖRDELÉS, KÉPFELDOLGOZÁS:
Kiss Fanni Flóra, Petrezselyem Kitti

TIPOGRÁFIAI TERV, 
MŰSZAKI SZERKESZTÉS: 

Eisrichné Schubert Andrea

A ZRÍNYI KIADÓ 
ÉS A SZERKESZTŐSÉG CÍME: 

1087 Budapest, Kerepesi út 29/b
kiado@hmzrinyi.hu

NYOMDAI KIVITELEZÉS: 
HM Zrínyi Térképészeti és 
Kommunikációs Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofi t Kft.
Kreatív Tervező és Sokszorosító Osztály

FELELŐS VEZETŐ: 
Pásztor Zoltán

CÍMLAPFOTÓ: 
Szakál Szebáld 

BORÍTÓ 2: 
Kormány Gábor, Snoj Péter

HÁTSÓ BORÍTÓ: 
Horváth Sztaniszláv

OBSITOS
III. évfolyam 4. szám, 2022/4.

Kolossváry Miklós 
ny. alezredes,

a Kertbarát 
Tagozat titkáraFo
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A selyemmirtusz és ültetői

Emlékek Bálint Györgytől Telt ház és kirobbanó siker a Nemzeti Táncegyütes 
műsora
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Kevés olyan ember van, aki civilként otthonosabban mozogna a honvédelem személyügyi 
kérdéseiben, mint Molnár Tibor főtanácsos, az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámo-
gató Ezred nyugdíjba vonuló munkatársa, aki pályafutása során a Honvédelemért Kitüntető Cím 
mindhárom fokozatát kiérdemelte. 

Nyugdíjba vonul a fehérvári ezred személyügyese

A fehérvári katonacsaládba szüle-
tett Molnár Tibor harminc éven 
át alázattal, együttműködőn, baj -
társiasan szolgálta a honvé delem

ügyét, erősítve alakulata jó hírnevét. 
Miután leérettségizett, 1977-ben kós-
tolt bele a bakavilágba: kiképzését 
követően Börgöndre került, a Csapat-
repülő Parancsnokságra, ahol több 
hónapig személyügyi tiszti besorolás-
ban szolgált. Marasztalták, ám had-
nagyként mégis leszerelt, majd egy 
ideig autószerelőként és autómen-
tőként dolgozott. Itt szerzett tapasz-
talataival később nélkülözhetetlen 
segítségére volt a fehérvári ezred 
javítóműhelyének. 

Az 1992-es év markáns változást ho-
zott az életében: ekkor került a  negy-
venhármas alakulat elődszervezetéhez, 
az MH  5. Önálló Rendészeti Komen-
dáns Ezredhez mint személyügyes. 
Munkája során folyamatosan próbált 
parancsnokainál saját elképzeléseivel, 
építő jellegű ötleteivel előhozakodni, 
nem is eredménytelenül: számos or-
szágos jogszabály, törvény kidolgozá-
sának szakértőjeként szerzett ismert-
séget katonaberkekben.

„Hálás vagyok a honvédségnek, ha 
csak arra gondolok, hogy segítettek 
a gyermekeim nevelésében. Nem min-
den munkahelyen magától értetődő 
mindaz a gondoskodás, kollegiális 
segítség, valamint üdülési és anyagi 
támogatás, amit itt kaptam” – forgat-

ja vissza a múlt kerekét Molnár Tibor. 
Meglátását szerinte az is bizonyítja, 
hogy a közelmúlt járványhelyzete mi-
att egyetlen bajtársától sem kellett 
szükségszerűen megválnia, és fi zeté-
sük sem csökkent. 

„Soha nem állt távolt tőlem a sze-
mélyügy, mert a műszaki állomáson is 
emberekkel foglalkoztam. Most keve-
sebbet leszek köztük, ám nem az a ter-
vem, hogy az ablakban könyököljek!” 
– utal már új életének tartalmas kitöl-
tésére. Szilárd meggyőződése, ha újra 
kezdené, semmiképp sem változtatna 
munkahelyei sorrendjén. 

Molnár Tibor a katonai szervezet-
nél azért volt felelős, hogy a megfele-
lő munkaerő a megfelelő minőségben 
mindig rendelkezésre álljon. Létszám-
tervezés, állásinterjúk, hirdetések, 
felvételi eljárás és az emberekről való 
gondoskodás: igen, ez utóbbi is sokáig 

meghatározta feladatait – mindenkinek 
meghallgatta ügyes-bajos gondját, és 
ahol tudott, segített. Vallja, az a munka-
vállaló teljesít jól, akinek a dolgai rend-
ben vannak. A főtanácsost Vokla János 
ezredes, a 43-as ezred parancsnoka 
és Hámori Zita őrnagy, az alakulat sze-
mély ügyi főnöke is felköszöntötte 
nyugdíjba vonulása alkalmából.

Azt üzeni a fi atal generációnak, be-
csüljék meg, ha a honvédséghez kerül-
nek, hiszen szerinte ,,csak nagyítóval 
lehet találni ilyen munkahelyet”. 

Civilként mindvégig társukként, 
partnerként kezelték a katonák. „Soha 
nem éreztette senki velem, hogy civil 
vagyok!” – állítja. Tapasztalatai szerint, 
ha a katonák látják, hogy bízhatnak va-
lakiben, aki nem a levegőbe beszél, az 
fordítva is így lesz. „Ha tiszteljük őket, 
ezt tőlük is megkapjuk” – teszi hozzá.

Hogy mennyire vált tradícióvá csa-
ládjában a honvédek közötti munka, 
arra jó példával szolgál Molnár Tibor 
két fi a is, akiket szintén az ezred fog-
lalkoztat. Ez is mutatja, hogy a Magyar 
Honvédség nyugodt, kiegyensúlyo-
zott életet biztosít. „Ha segítség kell, 
szó nélkül megyek ezután is!” – jelen-
ti ki a  sokak által tisztelt személyügyi 
munkatárs, akinek – nem túlzás, ha 
honvédnyelven – kívánunk erőt, egész-
séget, katonaszerencsét és persze, 
tartalmas nyugdíjas esztendőket!

Gyimóthy Levente

,,Hálás vagyok a honvédségnek!” 

OBS_Book_2022_04.indb   26 2022. 11. 23.   13:59:53



2022/4. 27

Életút

D r. Szeker László ny. alezre-
des katonai főiskolai tanul-
mányait 1969-ben kezdte a Zalka 
Máté Katonai Műszaki Főiskola 

Hadtáp és pénzügy szakán. A  sikeres 
államvizsgát követően Székesfehérvá-
ron lett ezred üzemanyagszolgálat-fő-
nök. Pályakezdő tisztként négy évet 
töltött ebben a beosztásban, mely ko-
moly tanulólecke volt számára, hiszen 
nagyon sok gyakorlaton vett részt. 

1977-től a Zalka Máté Katonai Mű-
szaki Főiskola Hadtáp és Pénzügyi 
Szaktanszékén tanárként folytatta 
pályáját. Az itt töltött évek folyamán 
az alapképzettségét több vonalon bő-
vítette. Elvégezte a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetemet pénz-
ügy szakon, és ugyancsak itt védte 
meg egyetemi doktori disszertációját. 
Az 1986-os év különösen sűrű volt szá-
mára, mert akkor fejezte be a  Zrínyi 
Miklós Katonai Akadémiai tanulmá-
nyait, valamint adószakértői képesí-

Dr. Szeker László ny. alezredest, a HM Zrínyi Nonprofi t Kft. belső
ellenőrzési vezetőjét az idősek napja alkalmából, a Magyar Honvéd-
ség érdekében huzamosabb időn át végzett átlagon felüli munkája 
elismeréseként Szalai-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédel-
mi minisztere emlékkarddal jutalmazta. A Hadik-szablyát ünnepélyes 
keretek között Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium stratégiai 
elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkára adta át részére. 

„A katonai élet meghatározó 
az életemben”

tést szerzett a Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán. 

A Zalkán töltött 15 év alatt végig-
járta a teljes oktatói ranglétrát. Volt 
üzemanyag-ismereteket oktató tanár, 
közgazdasági szakcsoportvezető, tan-
székvezető-helyettes és végül tanszék-
vezető. Katonai pályafutása során több 
alkalommal részesült kitüntetésben, 
parancsnoki, szolgálatfőnöki, minisz-
terhelyettesi elismerésben, valamint 
kétszer soron kívüli előléptetésben. 

Gyermekei a 60. születésnapjára 
egy Kossuth-karddal lepték meg, amit 
azonnal felcsatolt, és nosztalgikus ér-
zések közepette mutatta be család-
jának azon kardfogásokat, melyeket 
a díszelgések folyamán alkalmaztak.

„Nekem a mai napig a véremben 
van a díszelgés. Csodálatos érzés volt. 
Még most is, amikor meghallom a Rá-
kóczi-indulót, azonnal beindul a lábam 

a zene ütemére. Három alkalommal 
az április 4-i díszszemlén és számta-
lan tisztavatáson vettem részt. Fiatal 
tisztként főként zászlókísérőként jeles-
kedtem, majd később a parancsnoki 
sorban meneteltem” – emlékszik visz-
sza az egykori időkre.

A 2007. év jelentős változást hozott 
az életében, hiszen nyugállományba 
került, azonban temperamentuma 
nem engedélyezte számára, hogy ab-
bahagyja a munkát, így a gazdasági élet 
területén hasznosította széles körű is-
mereteit. Tizenharmadik éve – ahogyan 

fogalmaz, ún. „koravén, de örökifjú” 
állapotában – a HM Zrínyi Non-

profi t Kft. belső ellenőrzési vezetője, 
így továbbra is megmaradt a Magyar 
Honvédséghez való erős kötődése.

„ A katonai élet meghatározó volt 
az életemben. Nehéz, de gyönyö-

rű, egy életre szóló tapasztalatot 
és maradandó élményt nyújtott szá-
momra. A mai napig öröm látni volt 
tanítványaimat, akik közül sokan ma-
gas beosztásokban dolgoznak, és né-
hányan már tábornoki rendfokozattal 
rendelkeznek. A bölcsesség szerint, ha 
egyszer katona voltál, az is maradsz 
egész életedben. Én idős fejjel a mai 
napig vallom ezt az állítást, és büszkén 
hangoztatom is a fi atalabb generáció 
számára. Életem során bármerre is 
vitt a sors, mindig visszakanyarod-
tam a honvédség közelébe, és ez így 
van jól. Elégedett és boldog embernek 
mondhatom magam, gyönyörű nagy 
családom van (4 gyermek, 6 unoka), 
imádom a munkámat, szenzációs em-
berek vesznek körül. Kell ennél több?” 
– tekint vissza dr. Szeker László a mö-
götte lévő évtizedekre.
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Egy örökifjú pénzügyes elismerése

Gion Gábor átadja 
az elismerést 
Szeker Lászlónak

elismeréseként Szalai-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédel-
mi minisztere emlékkarddal jutalmazta. A Hadik-szablyát ünnepélyes 

elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkára adta át részére. elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkára adta át részére. 
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Tiszteletben vagy elhagyatva?
Koronként és  kultúránként eltérő, 
mennyire tartottuk és  tartjuk becs-
ben időseinket, noha akár ez az egyik 
fokmérője is lehetne egy társadalom 
fejlettségének.

Az őskorban állítólag az időseket fel-
karolták, segítették, nem hagyták ma-
gukra, a későbbiekben viszont gyakran 
rituális gyilkossággal szabadultak meg 
tőlük. Voltak korok, amikor az  idős 
ember a  bölcsesség megtestesülése 
volt, tanácsait, javaslatait elfogadták, 
tiszteletben tartották, és  akadt példa 
arra is, hogy mindenkitől elhagyatva 
koldusként tengették életüket.

Manapság elöregedő társadalom-
ban élünk, ami azt jelenti, hogy a szü-
letések száma nem éri el vagy haladja 
meg a  halálozási adatokat. Az  idősek 
száma tehát folyamatosan nő, pláne 
ha fi gyelembe vesszük a  születéskor 
várható élettartam kitolódását is. Eu-
rópában a férfi ak átlagosan 77,5, a nők 
83,2 évig élnek, míg Magyarorszá-
gon az  értékek ennél alacsonyabbak, 
férfi aknál 72,3, a  nőknél pedig 79 év. 
Az  idősek gondozása egyre nagyobb 
problémát jelent világszerte, egész 
iparágak épülnek az  idősek szociális 
és egészségügyi ellátására, idősottho-
nok üzemeltetésére.

Sajnos ma már ritkább a három-négy 
generáció együttélése, így az idős szü-
lők ápolása sem evidencia. Az  sem 
használ az ügynek, ha a család összes 
aktív korú tagja napközben a  mun-
kahelyén dolgozik, s  ezért nem ér rá 

Mindig is érdekelt a „véget nem érő” idő,
s annak romboló vagy éppen építő munkája. 
Gyerekkorom óta rácsodálkozom őskori 
leletekre, a múlt halott tanúira, de élő 
emberekben is megérint a kor ezernyi arca. 
Előszeretettel beszélnek a genetikai 
lottó nyerteseiről egy-egy jó karban 
lévő szépkorúval kapcsolatban, pedig
gyakran elfelejtik, hogy azt a lottót
fel is kell adni ahhoz, hogy egyáltalán
nyerhessünk. Másképp fogalmazva, 
bizony a meglévő adottságok mellett
tenni is kell azért, hogy az ember 
szellemileg és fi zikailag egyaránt sokáig
friss, de legalábbis „használható” maradjon.

bizony a meglévő adottságok mellett
tenni is kell azért, hogy az ember 
szellemileg és fi zikailag egyaránt sokáig
friss, de legalábbis „használható” maradjon. Ön már feladta 
a genetikai lottót? 

az otthon élő nagyszülővel foglalkozni. 
Amikor pedig már önellátásra képte-
len lesz az  illető, szinte törvényszerű 
egy ápolási otthon felkeresése. Szo-
morú lehetőség ez mindenki számára.

Olyan az öregkor, amilyet 
teremtünk magunknak
Na de visszatérve arra a bizonyos ge-
netikai lottóra, érdemes bizonyos ko-
ron felül nem természetes adottság-
nak tekinteni az egészséget. Az életkor 
előrehaladtával egyre több munkát 
kell belepakolni akár egy reggeli torna, 
napközbeni séta vagy tudatos táplál-
kozás formájában. És akkor még nem 
is beszéltünk a legalább annyira fontos 
lelkiekről. 

Férjem édesanyja idén májusban 
költözött hozzánk, miután megözve-
gyült. Felújíttattuk neki néhai édes-
anyám külön bejáratú lakrészét, az-
tán egyik napról a  másikra itt találta 
magát. Az  öreg fát nehéz átültetni – 
tartja a mondás, neki mégis ez jutott. 
Alapvetően örül annak, hogy nincs 
egyedül, a fi a családjával lakhat, és az 
anyósviccek tipikus sémáját sem erő-
sítjük. Jól megvagyunk egymás mel-
lett, az udvaron három kutyával, uno-
kákkal körülvéve, csakhogy ott kellett 
hagynia vidéken a  fél életét, szülőhá-
zat, Tisza-partot, barátnőket. A  nyár 
még csak-csak eltelt a  nagy kertben, 
de az  idő hidegre fordultával beszo-
rult a lakásba, ahol bizony naphosszat 
egyedül van. Némi biztatásra rászánta 
magát, hogy a helyi időseket összefo-

gó egyesületeket, társasköröket felde-
rítse, és  örömmel újságolta, mennyi 
új ismerőst szerzett az  első kirándu-
láson. Szép lassan kialakulnak közös 
programok, beszélgetések, születés-
napi köszöntések. A  hosszú téli esté-
ken talán már nemcsak a hátrahagyott 
barátnőkkel beszélget majd telefonon, 
hanem itt is lesz kihez átugrania. Talp-
raesettségből mindenesetre jelesre 
vizsgázott előttünk. Mi 25 év alatt nem 
kötöttünk annyi ismeretséget Diós-
don, mint ő egy hónap alatt. Igaz, idén 
még nem jutott el az idősek világnap-
ján tartott köszöntésre, de biztos va-
gyok benne, hogy a  jövő évi naptárá-
ban már az is benne lesz.

Mindezt azért meséltem el, mert 
közelről láttam már nem egy embert 
megöregedni, és  roppant tanulságos, 
olykor szomorú sorsok rajzolódtak 
ki. Egyvalamit már most tudni vélek: 
az  embernek olyan öregkor jut, ami-
lyet teremt magának – hosszú évek 
bölcsességgé szelídült tapasztalatával.

– Gondolatok az idősek világnapja kapcsán

Kultúra
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Az igazi karácsony 
 a szívekben van
Karácsony. A téli napforduló ősi ünnepe; a kereszténységben Jézus Krisztus földi születésének
emléknapja; az öröm és békesség, a család és a gyermekség, az otthon és a szülőföld, az életet 
adó fény megszületésének ünnepe. A világosság örök győzelme a sötétség fölött. Az alábbiakban 
az ünnephez kapcsolódva Sárhelyi Erika és Mohai V. Lajos költő egy-egy versét, valamint 
Horváth Kornél százados, római katolikus tábori lelkész gondolatait adjuk közre.

Sárhelyi Erika:
Csillamos

Viszi a fényt a villamos,
oda, hol egy kis arcot szépre mos,
oda, hol tompák a színek,
vagy üres a pitvara a szívnek.
Viszi a fényt a síneken,
oda, ahol túl sok a nincstelen,
oda, hol tartós a harag,
vékony a hit, a telek meg vadak.
Viszi a fényt az utcákon,
hogy jusson mindenhová karácsony,
hogy halványuljon a bánat,
hol az angyalok nemigen járnak.
Viszi a fényt a villamos,
csillámlik a jó öreg 4-6-os,
s mint összehangolt fényfüzér,
az ünnep a lelkekben körbeér.

Mohai V. Lajos:
A városszéli angyalok
(Előhang a Curriculum vitae-ciklushoz)

Az angyalok, az angyalok!
Gipszbe-roskadva álltak.
Kisírt szemmel álmodtak:
hiszékeny szellem-árnyak.

Városszéli angyalok,
mostohák valahányan,
árván vergődve éltek
a föld örök porában.

Kerengtek láthatatlan
az idők kezdete óta:
istállók, ólak tövében
szótlan meghúzódva.

Testük hideg árkaiban
elrejtett mohafátyol:
száraz szalmát görget a szél
elszabadult bálákból.

Pókhálószálas angyalok;
hosszú éjszakákon
fejük préselt virágok közt
egérrágta zsákon.

A menny színarany bősége
eléjük sose tárult.
Értük Isten képmásának
arcizma se rándult.

A városszéli angyalok
az út végére állnak,
s egy földre döntött kőkereszt
imáira vigyáznak.

Horváth Kornél:
Együttlét, béke 
és odafi gyelés

Minden ünnep, jelen esetben a kará-
csony, megállít minket. Nem azért, 
hogy semmittevéssel töltsünk órákat 
és napokat, hanem azért, hogy legyen 
időnk az elcsendesedésre, elmélkedés-
re, esetleg számadásra.
Advent ideje a keresztények számá-
ra a világ zajából a megváltásba va-
ló csendes vágyakozás ideje. A csend, 
a magunkba nézés ideje, ami szá-
munkra a lélek békéjét adhatja úgy, 
ahogy azt a csillogással teli világ nem 
képes adni. Ilyenkor, összhangban 
az időjárással, a hosszú éjszakákkal és 
rövid nappalokkal, hagyjuk, hogy lel-
künk megnyugodjon azért, hogy Jézus 
benne szívesen üdvözölve érezhesse 
magát, nem pedig idegen gondolatok-
tól háttérbe szorítva.
A karácsony ma már arról szól több-
nyire, hogy ajándékokat veszünk. Pe-
dig lehetne ez másként. Az igazi ka-
rácsony tele van melegséggel. Nem 
tárgyak, fi gyelmet és szeretetet he-
lyettesítő eszközök átnyújtásáról szól, 
hanem együttlétről, békéről és odafi -
gyelésről. Arról, hogy az élet megta-
pasztalása csodálatos, hogy vagyunk 
egymásnak és meg tudjuk osztani 
életünk csodás pillanatait. Az igazi 
karácsony meghitt, áldott és békés. 
Nem a bevásárlóközpontokban folyik, 
az igazi karácsony a szívekben van.
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Horváth Kornél 
százados, rk. tábori lelkész

Mohai V. Lajos József Attila-díjas 
író, költő, esszéista 

Sárhelyi Erika 
költő
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A mai katonák 
sokat tanulhatnak 

az egykori honvédektőlaz egykori honvédektőlaz egykori honvédektől
 Értékmegőrzés és -teremtés 
 a fehérvári „katonamúzeumban” 

Kultúra

A Fejér megyei megyeszékhelyen, a Zichy-
liget sarkán található egykori tiszti klub 
épületében működik a Székesfehérvár 
Helyőrségtörténeti Emlékgyűjtemény, 
melynek dolgozói az intézmény 2009. májusi
alapítása óta hiánypótló és értékteremtő 
munkát végeznek.
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valódi katonavárossá az első világhá-
borúban nőtte ki magát – emlékeztet 
Rangel főtörzsőrmester, hangsúlyoz-
va: látogatottságuk éves szinten eléri 
a kétezret, ám volt, hogy ez a szám 
meghaladta a 4500 főt is.

A kiállítás az úgynevezett ,,házi ezre-
deknek” is emléket állít, vagyis a város 
helyi alakulatainak, így az 1860-ban 
alapított közös 69-es gyalogezred, az 
első világháború frontjain hősiesen 
kitartó 10-es huszárok, vagy az 1869-
ben, öt zászlóalj összevonásával meg-
alakult 17-es gyalogezred mindennap-
jait is tanulmányozhatják a  látogatók. 
A szerteágazó kutatómunkával meg-
valósított gyűjtemény egy része a had-
történeti múzeumé, a  többi anyag 
nyugállományú katonáktól származó 
adomány.

A kis honvéd ,,ékszerdoboz” má-
sodik világháborús anyagának tete-
mes részét a felajánlásként érkezett, 
ausztráliai magyar hadtörténeti gyűj-

temény alkotja, ám sok tárgy ju-
tott hozzájuk Olaszországból 

is. Örökségből kézirat-, fotó- 
és zászlódarab-adományt is 
magukénak tudhatnak: mind-

ezt Damó Elemér alezredes, az 
egykorvolt 17. gyalogezred zászló-

alj- és ezredparancsnokának le-
származottai adományoz-

ták. Kü lön emlékszobát 
kapott a város díszpolgá-
ra, Sipos Gyula ezredes, 
későbbi altábornagy, 
aki az említett gyalog-
ezred parancsnokaként 
szolgált. A  néphadse-
regről, valamint a rend-
szerváltozást kö vető 
évekről is számos em-
lékkel rendelkeznek. 
A hazánk NATO-csat-

lakozása utáni esztendők témájában 
folyamatosan bővül tárlatuk, hiszen 
a misszióból hazatérő katonák szá-
mos emléktárggyal gazdagítják azt.
– A hadtörténeti szempontból egyik 
legizgalmasabb korszakot, vagyis az 
1848/49-es forradalom és szabadság-
harcot múzeumpedagógiai fog lal ko-
zásokkal tesszük változatossá az óvo-
dás-  és iskoláscsoportok számá ra: a 
gyermekfoglalkoztatókon a  kisebbek-
kel csatajeleneteket játszanak el. A fel-
sős, középiskolás korosztály részére 
történelemórákat, vetélkedőket szer-
vezünk. A diákok gyakran látogatnak el 
hozzánk az osztálykirándulások alkal-
mával – meséli Páliné Perendi Ildikó. 

Az iskolák, óvodák mellett a civil 
múzeumokkal is kiváló a kapcsolatuk. 
Hadtörténeti anyaguk ugyanakkor 
külföldön is igen népszerű: Svédor-
szágból, Svájcból, de még Amerikából 
is jártak már itt kutatók, sőt, a legkü-
lönbözőbb honvédelmi delegációk is 
megfordultak már náluk.

Ildikónak és kolléganőjének a honvé-
delmi nevelés, a múzeumpedagógia, 
Istvánnak a hagyományőrzés, a  ku-
tatómunka áll közelebb a szívéhez. 
Azt   mondják, a mai katonák sokat 
tanulhatnak az egykori honvédektől, 
hisz a jelen problémáit a múltban már 
jó párszor megoldották.

Gyimóthy 
Levente

A z MH 43. Nagysándor József Hír-
adó és Vezetéstámogató Ezred-
hez tartozó gyűjtemény létre-
hozásában oroszlánrészt vállalt 

dr. Görög István ezredes, a Magyar 
Honvédség nyugállományú főtisztje, 
valamint dr. Ravasz István alezredes, 
a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
(HM HIM) kiemelt főtisztje.

Az MH 43. Nagysándor József Híradó 
és Vezetéstámogató Ezredhez tarto-
zó „katonamúzeum” anyagát illetően 
általános hadtörténeti gyűjteményről 
beszélünk. Tematikáját dr. Farkas Gá-
bor, a Fejér Megyei Levéltár nyugal-
mazott igazgatója segítségével alakí-
tották ki. A  nevelési-oktatási céllal is 
létrejött, a társadalom és a honvédség 
között állandó kapcsolatot biztosító in-
tézmény megvalósításához a HM HIM 
mellett több civil személy támogatása 
is hozzájárult. Berendezésének kiala-
kítását a fehérvári alakulat katonái 
végezték, fenntartásához erkölcsi és 
szellemi támogatást a Fehérvári Tiszti 
Kaszinó Honvéd Hagyományőrző 
Egyesület nyújt.

A  Páliné Perendi Ildikó főelőadó, 
mú zeumpedagógus és Rangel 
István főtörzsőrmester, gyűjte-
ményalapító által gondozott tárlat 
tematikájában az államalapítástól 
napjainkig vezeti végig az ér-
deklődőt Székesfehérvár 
Helyőrség korszakainak 
egyes állomásain. Ezek-
ben az időkben épültek 
fel ugyanis a fejéri me-
gyeszékhelyen a legelső 
laktanyák. 

– Katonák persze min-
dig is jelen voltak a vá-
rosban, akiknek „kosztot 
és kvártélyt” kellett bizto-
sítani, ám Székesfehérvár Fo
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Páliné Perendi Ildikó főelőadó, 
mú zeumpedagógus és Rangel 

István főtörzsőrmester 
az emlékgyűjtemény bejáratánál
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1995 -ben kerültem a Katonai Nem-
zetbiztonsági Szolgálathoz, 

illetve elődjéhez, a Katonai Biztonsági 
Hivatalhoz. Előtte a Belügyminiszté-
rium állományában, illetve az ORFK 
szerveinél teljesítettem szolgálatot. 
Katonai karrierem a titkárságon kez-
dődött, majd felsőfokú tanulmányaim 
befejezése után az ügyvitelre kerül-
tem, ahol 2010-ig, nyugdíjazásomig 
dolgoztam mint ügyviteli alosztályve-
zető. Szép emlékeket őrzők az ott el-
töltött időszakról. Munkámat előlépte-
téssel is elismerték, több alkalommal 
kitüntetéssel és jutalommal díjazták. 

 A művészetekkel már általános isko-
lás koromban is szívesen foglalkoztam. 
Rajzszakkörbe jártam, kiállításokat lá-
togattam, művészeti könyveket forgat-
tam, kreatív tevékenységekkel foglal-

Talán Zsuzsanna általános iskolás korában  rajzszakkörbe járt, festett, de azt követően nem 
foglalkozott a művészetekkel. Nyugdíjba vonulása után viszont minden megváltozott: tanult, 
alkotott, kiállításokon vett részt.

koztam. Ceruzát, ecsetet azonban csak 
2017-ben vettem újra a kezembe. Elvé-
geztem egy jobb agyféltekés rajztan-
folyamot. Magával ragadott az alkotás 
öröme. Ekkor már nem volt megállás, 
színes ceruzás tanfolyammal, akrilfes-
téssel folytattam. 

Beiratkoztam Petkesné Bakos Gyön-
gyi festőművészhez akvarellfestésze-
tet tanulni, Nagy Krisztiánnál pedig 
az akril használatát gyakoroltam kü-
lönböző stílusokban. Jelenleg a dr. 
Schmidt Éva Piroska festőművész által 
vezetett Kortárs-Modern Art Alkotókör 
tagja vagyok.

 Az első bemutatkozásom a Stefánia 
Palotában megrendezett katonafes-
tők csoportos kiállítása volt 2019-ben. 
E jeles bemutatóhelyen azóta több al-
kalommal is részt vehettem tárlaton. 

Talán Zsuzsanna, a színek szerelmese
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Alkotni öröm!

Volt munkahelyem is többször biztosí-
tott lehetőséget, hogy a festészetben, 
illetve más művészeti ágakban alkotó 
kollégákkal együtt kiállíthassak.

2019 óta, meghívás alapján, minden 
évben részt veszek a Hegyvidéki Kultu-
rális Szalon kiállításain, illetve az Örké-
nyi Szabadidőközpont által rendezett 
Alföldi Szabad Szalon tavaszi és őszi 
megnyitóin.

2020-ban az Unio Gallery Europe 
művészeti vezetőjének meghívásá-
ra önálló kiállítással mutathattam 
meg alkotásaimat Budapesten. Tavaly 
a Magyar Alkotók Nemzetközi Egyesü-
letének háromfős csoportos tárlatán 
vehettem részt 30 képemmel.

Rendszeresen benevezek művé-
szeti pályázatokra. Több internetes 
művészeti közösség tagja vagyok. 

1

OBS_Book_2022_04.indb   32 2022. 11. 23.   14:00:27



2022/4. 33

Festményeim már több otthon és 
közintézmény falát díszítik.

Képeimet utazások, kirándulások 
során szerzett élményeim inspirálják. 
Szeretem megörökíteni a természet 
szépségeit, egy szál virág, vagy akár 
egy tájkép formájában. Üvegképeimen 
általában csendéleteket, virágokat 
ábrázolok. Legtöbb munkám akrillal 
készül, és többször próbálkozom mo-
dern, absztrakt stílusban megmutatni 
a világot.

A formákkal szemben gyak-
ran a színeket helyezem előtérbe, 
ezt szimbolizálja Színekkel álmo-
dom című festményem is. Szeretek 
többféle stílusban alkotni, a téma, 
a hangulatom, benyomásaim, pil-
lanatnyi érzéseim szerint választom a 
technikát és a színeket. Folyamatosan 

ismerkedem a különböző festészeti 
technikákkal, stílusokkal. Jelenleg az 
absztrakt festészet az  érdeklődésem 
tárgya. Általában a  témához, a ben-
nem kialakuló elképzeléshez alkal-
mazkodva választom ki a stílust.

Szerencsére családom és barátaim is 
támogatnak abban, hogy minden aka-
dályt elhárítva folytathassam válasz-
tott hobbimat, mely most már az éle-
tem szerves része. Utazásaim során 
mindig meglátogatjuk a helyi kulturális 
nevezetességeket, kiállításokat, itthon 
és külföldön egyaránt. 

Remélem, a jövőben is lehetőségem 
lesz minél több élményt szerezni, és 
ezeket vászonra, papírra vetítve át-
adni, hogy képeimmel bemutathas-
sam a bennem kavargó gondolatokat, 
érzéseket, a természet csodáit.

 Színekkel álmodom
 Nyugalom
 Négy folyó kútja Rómában
 Virágcsendélet
 Tél

Talán 
ZsuzsannaFo
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Hozzávalók 4 személyre
Harcsapaprikáshoz

•  80 dkg szürkeharcsa 
(afrikai harcsa) 

•  1 dl napraforgó olaj

•  15 dkg közepes 
fej vöröshagyma

•  2 gerezd fokhagyma

•  5 dkg füstölt szalonna

•  20 dkg gomba

•  1 db zöldpaprika

•  1 db paradicsom

•  1 dkg fűszerpaprika

•  7 dkg fi nomliszt

•  1 dl 20%-os főzőtejszín

•  só
•  bors

Kapros túrós csuszához

•  50 dkg csuszatészta

•  25 dkg tehéntúró

•  tejföl
•  1 csokor kapor

•  só 

recept

túrós csuszával
Elkészítés

1 A fi lézett, megnyúzott, 
harcsát felkockázzuk, 

sózzuk és betesszük a hűtő-
be kb. 1,5–2 órára. 

2 Megpirítjuk az apró koc-
kára vágott szalonnát. 

Ha megsült, akkor kiszedjük 
a szalonnapörcöt, hogy ne 
égjen meg. A visszamaradt 
zsíron megpirítjuk a fi nom-
ra vágott vöröshagymát, 
fokhagymát. 

3 A zöldpaprikát, paradicso-
mot, gombát megmossuk, 

daraboljuk és hozzáadjuk a 
hagymához. A  zöldségeket 
fedő alatt sóval, borssal 
megpároljuk.

4 Levesszük a fe-
dőt és hagy-

juk zsírjára sül-
ni. Levesszük a 
tűzről, megszór-

juk fűszerpaprikával, majd 
felengedjük kevés vízzel és  
felforraljuk. 

5Miután az alaplé össze-
forrt, beletesszük a har-

csát, és tíz perc alatt puhá-
ra pároljuk. Figyeljünk arra, 
hogy a hús ne essen szét.

6 Az ételt tejszínes-lisz-
tes habarással besűrít-

jük és két-három perc alatt 
összeforraljuk. 

7 A csuszatésztát forró, 
sós vízben megfőzzük, 

majd le szűr jük.

8 Tálaláskor a tészta 
mellé helyezzük a 
halat, a túrót, a tej-

fölt és a pörcöt a 
tésztára tesszük, 
végül apróra 
vágott kaporral 
meghintjük. Fo
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túrós csuszával
Gombás harcsapaprikás

Főzzünk együtt!

fedő alatt sóval, borssal 8 mellé helyezzük a 
halat, a túrót, a tej-

fölt és a pörcöt a 
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Rejtvény
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játsszon velünk!
KEDVES OLVASÓINK!
Rejtvényünkből megtudható,  
hogyan nyilatkozott a magyar 
haderőfejlesztési programról 
Szalay-Bobrovniczky Kristóf 
honvédelmi miniszter szep-
tember 26-án Prágában.

A helyes megfejtők között 
értékes könyvcsomagokat 
sorsolunk ki. (A név és lakcím 
nélküli megfejtéseket nem 
tudjuk fi gyelembe venni!)
Beküldési határidő:
2023. február 15.

Cím: Obsitos Szerkesztősége 
1087 Budapest 
Kerepesi út 29/b 
(HM Zrínyi NKft.)
e-mail: obsitos@hmzrinyi.hu

Az OBSITOS 2022/3. számában 
közölt rejtvény megfejtése:
A szolgálatunk középpontja az 
ember, a katona. (Berta Tibor 
dandártábornok, katolikus 
tábori püspök szavai)

KÖNYVNYEREMÉNYEK: 

  Mi–8 Emlékkönyv

  Szegények fejedelme. 
II. Rákóczi Ferenc (regény)

  Bevetésre kész! Túszmen-
tés háborús övezetből 
(képregény)

NYERTESEK: 

❶  Baján Józsefné 
(Nagykanizsa)

❷   Barna Tiborné (Kalocsa) 

❸  Bánné Jáger Anna
ny. törzszászlós (Taszár)

❹ Csermák Cintia (Ózd)

❺ Fábiánff y Jenő (Budapest)

❻ Géczi Imre (Hatvan)

❼  Győri Ferenc 
ömt. őrnagy (Budapest)

❽ Solymosi József (Ballószög)

❾ Tóth Sándorné (Debrecen) 

❿ Tóthné Gregor Mária (Fót)

Előző számunk 
nyertesei:

„A rejtvény beküldésével egyidejűleg hozzájárulok ahhoz, hogy amennyiben a sorsoláson 
a nyertesek közé bekerülök, a kiadvány a nevemet és a lakóhelyemet (helység) közölje.”Fo
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PzH 2000-esek

Megérkeztek 
Tatára az első
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