MH Budapesti Nyugállományúak Klubja Híradó Tagozat
Közgyűlési Beszámoló 2021. szeptember 02.
Tisztelt Klubtagok, kedves vendégeink!
Beszámoló a Híradó Tagozat 2020-as és 2021-es éveiről
A beszámoló -a járványhelyzet alakulása miatt- az előző közgyűlés 2019. november 07.
és 2021. szeptember 02. közötti időszakot öleli fel. Vezetőségünk a 2. számú határozatában úgy
döntött, hogy az elmúlt közel két évről együtt számol be, és értékeli a tevékenységét, a 3. számú
határozatban pedig az időpontot a mai napra hozta előre.
A 2015-ös Klub Alapszabálya szerint most beszámoló közgyűlést tartunk. Beszámolunk
a tagozatunk helyzetéről, szervezeti életéről, a fontosabb rendezvényekről, programokról,
vezetőségünk munkájáról, a híradó együttműködő kapcsolatainkról.
A beszámolási időszakokban tevékenységünket kedvezőtlenül befolyásolta a COVID
járvány és az emiatt bevezetett számos korlátozó intézkedés, valamint, hogy a 2020. évben
emiatt nem tudtunk közgyűlést sem tartani. A munka alapját a Klub Alapszabályzat és a
Pénzügyi szabályzat előírásai és keretei között terveztük és végeztük.
• Tagozatunk helyzete:
Klub szinten a működési feltételek biztosítva vannak. A vezetőségi ülésekre és a
klubnapokra a klubhelység rendelkezésünkre állt. Alapvetően az összejövetelekre a Gobelin
terem és a 218-as és a 219-es helységeket használjuk. A házban szívesen látnak bennünket, az
étteremben és a presszóban is kedves vendégek vagyunk. Reméljük, hogy a Klubunk működési
feltételei a Házban a következő években is biztosítottak lesznek.
Taglétszámunk jelenleg 122 fő. A 2019. évi közgyűlésünk óta 10 új belépőnk volt.
Tagjaink közül 61 fő a férfi, és 61 fő a nő. Összetételt illetően nyugállományú katona: 57,
katona özvegy: 14, honvédségi nyugdíjas: 21, családtag: 12, pártoló: 18 fő. Megállapítható, az
a tendencia, amiről évek óta beszélünk, a Klub tagjainak korosodása sajnos megállíthatatlan
folyamat. A két grafikonon mindez jól látható. Idősödünk, egyre több társunktól kell végső
búcsút venni. A jelenlegi korátlagunk: 78,11 év. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben,
tagozatunk legidősebb, 95. éves tagját Szintai András nyá. alezredest urat.
2020-ban 13 társunktól vettünk végső búcsút:
Rózsahegyi Géza nyá. alezredes elnökhelyettesünk, Paulin Pál nyá. mk. alezredes,
Szente József nyá. törzszászlós, Koltai István nyá. ezredes tagozatuk korábbi elnöke, Leipniker
Artúrné katona özvegy, Szabó Lajos nyá. alezredes, Varga József nyá. alezredes, Reinkopfné
Kállay Klára nyá. törzszászlós, Garamvölgyi Imre nyá. őrnagy, Ungvári Béla nyá. alezredes,
Susa Istvánné katona özvegy, Gerencsér József nyá. alezredes, Gábor Lászlóné honv. nyugd.
2021-ben 4 társunk hunyt el, és vettünk végső búcsút tőlük:
Ölveczky István nyá. r. ezredes, Zemkó Márton nyá. alezredes, Soós Tamás nyá. mk.
alezredes tagozatunk elnöke, Dr. Csatári Sándor nyá. mk. vezérőrnagy.
Elhunyt klubtársainkra emlékezzünk egy rövid néma csenddel… és égjen a mécses
lángja a tiszteletükre!
Az emlékezés mécsesét meg kell gyújtani, mert a halál is az élet részét képezi.
A barát halála mindig kicsit a Te halálod is, mert belőled valamit magával visz.
Sokan mentek el végleg az elmúlt évek alatt, tőlük sok emlék és érték maradt.
Fontos, amit ránk hagytak, emlékmécsük, nekünk is égjen, ki nem aludhat.
(B. Nagy Péter gondolatai)
Megköszönöm Horváth László klubtársunk tevékenységét, köszönöm a néhai elnökünk
családjával való kapcsolattartásod, a nekrológ megírását, és a temetési szertartásban történt
közreműködésedet.
2020-ban javaslatunkra a Bajtársainkért Alapítványtól két klubtársunk szociális segélyt
kapott. Segélyben részesült: Budai Istvánné és Xinogalosné Mohácsi Katalin.
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A MH Kulturális Központ 2 főnek élelmiszer csomagot adott, Háyné Szente Erzsébet
és Becker Mária részére. A Bp.-i Helyőrség Alapítvány 1 fő részére szintén ajándékcsomagot
biztosított, ezt Willner Károlyné kapta.
A vezetőség úgy döntött, hogy a 2020-as elmaradt beszámoló közgyűlés, ahol mindig
ebéddel zárjuk az év végét, így a megmaradt összeget ajándékcsomagra költöttük, 12 idős, 80év feletti tagunkat látogattunk meg és még karácsony előtt átadtuk nekik a meglepetés
csomagot. Köszönöm a tagozat vezetőségi tagjainak a csomagok eljuttatását.
•

Szervezeti életünk:
Tagozatunk a vezetőség által elkészített éves munkaterv alapján végezte a munkáját,
tervezi és szervezi a havi programokat.
A 2020. évre tervezett feladatokat kisebb módosításokkal teljesítettük, a vezetőség
irányításával biztosítottuk a tagozat működését. A tervtől csak kis mértékben tértünk el a tagság
javaslatára. Plusz programokat szerveztünk, azt el kell mondani, hogy ilyen sok programot még
egy évben sem szerveztünk, és ez járványidőszakban volt. A szervezés nagyon sok munkát vesz
igénybe. Laci bácsinak ez úton itt a nyilvánosság előtt köszönöm a munkáját, aki nagy
szorgalommal végezte ezt a szervező munkát is. Köszönöm a programjaink szervezési munkáját
még Nagyné Turcsányi Judit, Majtényi Ágnes, Herczeg Ernőné, Mészáros Istvánné, Győri
Sándorné klubtársainknak is.
A tagozatunk 2020. évi közművelődési programjai a következőek voltak:
9
2019.11.13
Érd Földrajzi Múzeum látogatás tárlatvezetéssel
25
2019.12.18
Puskás stadion bemutatása vezetővel
2020.01.15
Szépművészeti Múzeum Rubens és társai című kiállítás tárlatvezetéssel 25
11
2020.02.12
Nemzeti Múzeum Magyar Világ című kiállítás tárlatvezetéssel
26
2020.02.20
Budafok Lics pincészet pincelátogatás vezetővel és borkóstolás
2020.06.04
Híradó Összetartozás Napja, Polgárvárosi Amfiteátrum és Hekkmester 18
26
2020.06.16
Japán kert barangolás vezetővel
20
2020.06.20. 21 Első Magyar bástyamegtekintése tárlatvezetővel
30
2020.06.29
Budafok Barlanglakás emlékmúzeum látogatás tárlatvezetővel
25
2020.07.08
Gyöngyös Sástó és kalandpark
11
2020.07.16
Leányfalui gyógyfürdő strandolás
28
2020.08.13
Balatonkenese strandolás
8
2020.09.10
Majkpuszta Bányászati Múzeum és kiállítás látogatás vezetővel
Millennium Ház megtekintése tárlatvezetővel
8
2020.09.16
Újpesti Tűzoltó laktanya és múzeum látogatás vezetővel
12
2020.09.24
Belvárosi templom megtekintése tárlatvezetéssel
17
2020.10.14
Vigadó megtekintése tárlatvezetéssel
24
2020.10.28
A tagozat-összejöveteleket csak 2019. december 05-én, 2020. március 12-én,
szeptember 03-án és október 01-én tudtunk tartani. Kezdetben ezeken az összejöveteleinken
általában 50 fő vett részt, de az évvégére a járvány félelem miatt már 30 fő alatt volt. 2020.
januárban a ház zárva volt, februárban katonai rendezvény miatt, a többi meg a járványidőszak
intézkedései miatt maradt el.
A vezetőség megítélése szerint a tagozat összejöveteleink változatosak, tartalmasak
voltak. A klubnapjainkon tájékoztattuk tagjainkat az elmúlt hónap főbb történéseiről, és
információkat adtunk az adott hónapra tervezett rendezvényekről, köszöntöttük születés- és
névnapos társainkat, ünnepi alkalomkor megemlékezést tartottunk, szavalatokkal színesítve,
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amiért külön köszönettel tartozunk Nagyné Turcsányi Juditnak, Szintai Andrásnak, Willner
Károlynénak, valamint a Puskás Tivadar Távközlési Technikum tanulóinak, akik műsorukkal
biztosították az idősek világnapján idős társaink szórakoztatását.
Alkalmanként külső előadókat hívtunk idős embereket érintő előadások megtartására.
Az összejöveteleket, ha az idő megengedte rövid filmvetítésekkel zártuk.
A klubnapjainkat a 218-as teremben folytattuk, ahol egy-két pohár bor mellett és házi
készítésű sütemények elfogyasztásával jó hangulatban fejeztük be. 2021-ben sajnos még nem
tudtunk klubnapot tartani.
Emlékezetes kulturális és szórakoztató programot is rendeztünk, ilyen volt a batyus bál,
ahol a közösségi élet javítása volt a célunk. Még a járvány előtt, 2020.02.26-án 27-en vettünk
részt ezen.
Ugyancsak a járvány előtt, 2020.01.16.-án sikerült megrendezni, -bár nem kaptunk
segítséget a jogutód híradó szervezetektől- a MH FHK 75. éves jubileumi ünnepséget. Ez
egyben a tagozat tagtoborzó összejövetele is volt. Itt 17 klubtagunk képviselte a tagozatot és a
híradó hagyomány ápolását. Később a vezetőség 1. számú határozatával megerősítette, hogy
ekkor öt új tag felvételére is sor került.
Jó hangulatban zajlott le néhány nem az egész tagság részére meghirdetett program:
2020.03.11.-én 14-en ünnepelték meg Ölveczky Klári 85. születésnapját. 2020.07.21.-én 22
fővel születésnapi beszélgetés zajlott le Budafokon, itt köszöntöttük tagozatunk néhai
elnökének a 75. születésnapját is. 2020.08.07.-én egy kiugrás történt Pomázra 12 fővel.
Jó emlékeink vannak a Puskás Egyesülettel közösen szervezett rendezvényeinkről is:
így az Idősek világnapja, és a Jubileumi születésnaposok köszöntése félévenként. 2019.11.27.én 22 fő vett részt a második félévi jubileumi születésnapi ünnepségen. Sajnos, hogy a 2020.
évben és 2021. év első felében a jubilánsainkat ünnepségen nem köszönthettük.
A Klub által szervezett programok is több lehetőséget biztosítottak érdeklődő
tagjainknak:
18-an vettünk részt a „HOKOSZ 20” jubileumi ünnepségen 2020. február 8.-án.
Február 11.-én megtartásra került a 22. Nyugállományúak Bálja, 24-en táncoltak a
tagozatból a bálon.
Zsúfolásig telt színházterem mellett, 31-en vettünk részt a február 17.-i miniszteri
tájékoztatón, ahol dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter adott részletes tájékoztatót a
Honvédelem helyzetéről, a honvédelem tervezett, nagyarányú fejlesztéséről és tájékoztatta
tagjainkat a tárca nyugállományúakkal kapcsolatos elképzeléseiről és terveiről.
A klub Nőnapot még sikerült megünnepelni, itt 10 hölgy tagunk vett részt.
Sajnos a fennálló veszélyhelyzet március 11.-én történt kihirdetése miatt a HM
szervezésű Katonaözvegyek Országos Találkozója elmaradt. Elmaradt a Katonafestők
kiállítása, az évente megrendezésre kerülő műveltségi vetélkedő és kiállítás is. Ez Trianon 100
lett volna. Elmaradt a FENYŐNAPI kiemelt rendezvény is. Megtartásra került viszont a
terménykiállítás.
Tagozatunk a 2019. év talán a legnagyobb kulturális rendezvényét, kiállítást és
vetélkedőt rendezett Puskás Tivadar születésének 175. évfordulója alkalmából. A mai napig
táplálkozunk ennek a sikeréből. Az esemény sorozat lezárása volt 2020.02.14.-én a Puskás
szobor áthelyezése a Krisztina körútról az új MATÁV székház aulájába. Itt ketten, a Laci bácsi
és én képviseltük a tagozatot.
A Puskás Tivadar Távközlési Technikum rendezvényein is szívesen részt veszünk, a
Puskás Technikum hagyományos évnyitóját a Fiumei úti temetőbe Puskás Tivadar sírjánál
sajnos ez is törölve lett 2020-ban. 2019.11.22-én viszont még részt vettünk 13 fővel a Puskás
Tivadar köztéri szobrának koszorúzásán a XI. kerületben. 2020-ban sajnos ezek a rendezvények
is elmaradtak.
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A tagozatunk 2021. évi eddig átélt közművelődési programjai:
2021.05.26
Híradó emlékezés HTEP, és Hekk mester
30
2021.06.04
Nemzeti Összetartozás Emlékhely, és Tokaji borozó
25
2021.06.08
Kirándulás a budai hegyekbe
9
2021.06.10. és 17.
Zsámbék klub kirándulás vezetővel
15
2021.06.11
Miniszteri tájékoztató
15
2021.06.25
Nagymaros, Dunakanyar hajókirándulás
33
2021.06.29
Maszkok tánca kiállítás
3
2021.07.01
Távirómúzem látogatás vezetővel, előadás
22
2021.07.09
Csepel Strandfürdő
14
2021.07.15.
Soroksár Botanikus Kert (elmaradt)
1
2021.07.29.
Lajta Múzeumhajó megtekintése vezetővel, Tokaji borozó 19
2021.08.05.
Leányfalui Strand
8
2021.08.12.
Balatonkenese üdülő
26
A programok, és közzététel szempontjából eredményesen használják tagjaink a Híradó
Tagozat facebook oldalát, jelenleg 67 fő aki innen is tud tájékozódni tagozatunk életéről,
eseményeiről. Igen jó felületet talált itt a két költőnk Willner Károlyné Margitka és Bakonyi
Ervin klubtársunk, akiknek ezúton is köszönöm a szép verseiket.
• A Híradó Tagozat tagjai a következő elismeréseket kapták a klub munkájukért:
➢ 2020.03.15-én a Honvédelemért Kitüntető Cím I. fokozatát kapta Herczeg Ernőné.
➢ 2020. évben a Híradó Tagozati Munkáért elismerő kitüntetés átadása elmaradt, ma
pótoljuk.
➢ 2020. évben a Tagozat Örökös Tiszteletbeli Tag emléklap átadása tavaly elmaradt, ma
pótoljuk.
➢ 2021-ben a repülő tagozat felterjesztésére Willner Károlyné emlékérmet és miniszteri
kitüntetést vett át.
➢ 2021. évi a Tagozat Örökös Tiszteletbeli Tag emléklapot ma adjuk át.
➢ 2021. évi a Híradó Tagozati Munkáért elismerő kitüntetést ma adjuk át.
➢ 2021.09.17-én lesz a Klub 60. jubileumi ünnepsége, itt még számítunk néhány
klubtagunk elismerésére.
•

A vezetőség munkája:
A havonta megtartott vezetőségi üléseken terveztük meg a tagozati klubnapok részletes
havi programját. A vezetőségi üléseket a járvány miatt 2020-ban csak január, február, augusztus
és szeptember hónapokban sikerült megtartani. Az augusztus 26.-i vezetőségi ülést Ürömre
kihelyeztük ki, némi korteskedéssel.
Üléseinket a demokratikus és az együtt gondolkodás jellemezte. Köszönjük az örökös
tiszteletbeli elnökünknek dr. Lindner Miklós altábornagy úrnak, hogy a rendszeres
részvételével segítette a vezetőség munkáját. 2021-ben az első vezetőségi ülésére csak
augusztus 25-én került sor.
• Kapcsolatunk a Klub vezetéssel:
A Klub vezetőségével a kapcsolatunk jó. Szabó Béla nyá. mk. alezredessel, a Klub
titkárával sikerült jó kapcsolatot kialakítani, és köszönjük az Elnök úr mai, megtisztelő
részvételét a közgyűlésünkön. Aktív tagjai vagyunk, és továbbra is kívánunk lenni a 60. éves
születésnapját ünneplő MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának.
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Vezetőségi tagjaink a Klub bizottságaiban is részt vesznek. Színvonalas és eredményes
munkát végeznek a Szociális és kegyeleti bizottságban, a Pénzügyi bizottságban, a
Közművelődési bizottságban. A bizottsági tagjaink a bizottsági üléseken kifejtik a tagozat
álláspontját és az ott elhangzottakról beszámolnak a vezetőségnek, illetve ha közérdekű a
klubnapon a tagságnak is.
•

A társszervezetekkel való együttműködés:
Kapcsolataink rendezettek voltak. Sajnos az elmúlt két év járványa rá nyomta a bélyegét

erre is.
A 2019. évi együttműködési értekezletet márciusban a Váci Esze Tamás Honvéd
Nyugdíjas Egyesület szervezte, a további évenkénti együttműködési értekezletek nem lettek
megtartva. Mindkét évben elmaradt az áprilisban megrendezésre kerülő Bajtársiasság lő
verseny is.
Folyamatosan jó színvonalú az együttműködés a tagozat és a Puskás Tivadar Híradó
Bajtársi Egyesület között. Természetesen ehhez hozzájárul az a tény is, hogy több tagtársunk
mindkét szervezetnek tagja, jelenleg 49 tag, valamint, hogy rendszeresen kapunk érdemi
tájékoztatást az Egyesület munkájáról.
Jó a Váci Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesülettel kialakult kapcsolatunk. Sajnos
azonban mindkét majálisunk is odalett a járvány miatt. A 2020. évi farsangi összejövetelükön
viszont néhány klubtagunk nagyon jól érezte magát.
Összegezve, együttműködési kapcsolatainkat továbbra is szükségesnek és fontosnak
tartjuk. A Híradó Tagozat felajánlja együttműködési szándékát a MH vitéz Szurmay Sándor
Budapest Helyőrség Dandár MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközponttal. Köztudott,
hogy a Bp. Nyklub több tagozata tart jó kapcsolatot katonai szervezettel, mi is szeretnénk élni
a lehetőséggel, esetleg megteremtve ezzel a tagozat fiatal híradó nyugdíjasokkal történő
feltöltését, valamint több kapcsolati, közösségi találkozást, és programot.
A tagozat gazdasági, pénzügyi helyzete:
A programjaink, rendezvényeink megtartásához szükséges anyagi fedezetet a tagdíjak
befizetése fedezi.
A Híradó Tagozat 2020. évi gazdasági pénzügyi helyzete
2020. januári nyitó egyenlete
239 685 Ft.
Tagdíj bevétel
151 100 Ft.
Puskás T. Híradó Bajtársakért alapítvány adománya
50 000 Ft.
2020. évben rendelkezésünkre áll
440 785 Ft.
2020. év összes költsége
97 545 Ft.
2020. évvégi záróegyenleg
343 240 Ft.
A Híradó Tagozat 2021. évi gazdasági pénzügyi helyzete
2021. januári nyitó egyenlete
343 240 Ft.
Tagdíj bevétel
xxx.xxx
Puskás T. Híradó Bajtársakért alapítvány adománya
100 000 Ft.
2021. évben rendelkezésünkre áll
443 240 Ft.
2021-ben még eddig nem volt a tagdíj bevételünk, és nincs elszámolva kiadás sem.
Itt köszönöm meg a Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítvány kuratóriumának
tagozatunknak évente juttatott adományát. Adományukat klubtagjaink javára hasznosan költjük
el.
A 2020. és a 2021. évi bevételeket és kiadásokat a tervezett programok figyelembevételével
terveztük, biztosítva a Tagozat rendeltetés szerinti működését. Sajnos az elmúlt két évben, a
járványhelyzet miatt a tagdíjfizetés akadozott. A mai nap és a következő klubnapjainkon erre
lehetőség lesz bepótolni.
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A 2022-évi bevételeket és kiadásokat a leendő programok figyelembevételével
tervezzük, biztosítva a Tagozat rendeltetés szerinti működtetését.
2022-es program és munkaterv
• A jövő évre vonatkozóan vezetőségünk a következőket javasolja:
Tisztelettel kérünk minden tagunkat, hogy tegyenek javaslatot a klubéletünk javítására,
színesebbé tételére. Előtérbe helyezzük a saját szervezésű programokat, kirándulásokat, de részt
veszünk a Klub által szervezett programokon is.
Még rendszeresebbé kell tenni, és kiszélesíteni a szociális feladatokkal kapcsolatos
munkát, ebbe tartozik a betegeink látogatása, telefonon információk gyűjtése azokról a
tagjainkról, akik sokáig elmaradnak a klub rendezvényeiről. Nagyon sok idős tagunk van!
Még 2021 őszén, szeptemberben ellátogatunk a Monostori Erődbe, kirándulunk a budai
hegyekbe Libegővel. Októberben gyönyörködünk az őszi Budai Arborétumban.
• A tagozatunk 2022.évi jelenleg tervezett közművelődési programjai:
Január
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Február
Wenckheim Palota
Március
Mohora Tolnai Klári Emlékház
Április
Jászberény városlátogatás, Jász múzeum
Május
Vác Majális (ha meghívást kapunk, akkor részt vennénk)
Június
Gorsium Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum
Július
Leányfalui Strand
Augusztus
Balatonkenese
Szeptember
Vác városlátogatás, ahogy egyszer Laci bácsi látta
Október
Karos Honfoglalás Kori Látogatóközpont
November
Országos Színháztörténeti Múzeum
Továbbra is tervezzük a hagyományos batyus bál megrendezését februárban, a nőnapi
köszöntést, valamint közösen a Puskás Egyesülettel a félévenkénti jubileumi születésnaposok
és októberben az Idősek világnapjának köszöntését.
Az éves munkatervünk legkésőbb januárig elkészül. Amit az e-maillel rendelkező
tagjainknak kiküldünk, akik nem rendelkeznek internettel, azok részére a jövő évi első
klubnapunkon kerül kiosztásra nyomtatot formában. Itt jegyzem meg, hogy e-mailen keresztül
100 klubtársunkat tudjuk elérni, csak sajnos nem mindenki kíséri kellő figyelemmel a leveleket!
• Végezetül:
Köszönetemet fejezem ki a tagozat munkájában résztvevőknek, a vezetőség tagjainak,
a klubtagjainknak, akik segítették a munkánkat. Köszönetet mondok a Klub vezetőségének, a
Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület elnökségének. Puskás Tivadar távközlési technikum
intézmény vezetőjének és az Együttműködő Híradó szervezetek vezetőinek. Köszönjük a Ház
vezetőinek és dolgozóinak a rendezvényeinkhez és összejöveteleinkhez szükséges feltételek
biztosítását.
Bejelentem, ha a tagság elfogadja a beszámolót, azzal az elnöki felhatalmazású titkár
munkája befejeződik, megszűnik, marad az egyszerű titkár, és a megválasztandó új elnök viszi
tovább a tagozat irányítását.
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