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Honvéd Aurora Sportegyesület választott elnökei 1971-2021.

Balázs György ezredes az egyesület alapító elnöke (1971 - 1975 között, majd
1975-től lemondásáig 1977-ig.)
Dr. Köteles József ezredes (1977-1990-ig)
Szojka Márton ezredes (1990 - 1995-ig)
Dr. Kárász János altábornagy (1995 - 2000-ig)
Tóth Ferenc vezérőrnagy (2000 - 2005-ig)
Farkas László alezredes (2005 - 2010-ig, majd 2010-2015-ig)
2015-től az egyesületet az ügyvezető elnök vezeti és a társadalmi elnök képviseli,
segíti
Farkas László nyá. alezredes (2015 - 2020-ig HASE társadalmi elnök
Marti György (2015 - 2020) HASE ügyvezető elnök
Farkas László nyá. alezredes (2020 - HASE társadalmi elnök
Marti György (2020 -) HASE ügyvezető elnök
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Honvéd Aurora Sportegyesület 50 éve a sport- és a honvédelem szolgálatában
Fél évszázaddal ezelőtt 1971. augusztus 18-án, Budapest
V. kerületében, 24 fő vizet- és természetet szerető sportolni vágyó
katona, honvédségi dolgozó és a Budapesti Honvéd Sportegyesület
él- versenysportot befejező tagjai egyező akaratával megalakításra
került az Aurora Sportegyesület. Az egyesület létrehozásának
célja, hogy a honvédelmi tárca lehetőséget teremtsen Budapest
helyőrségben szolgálatot teljesítő hivatásos állomány, polgári
dolgozók, nyugállományú katonák és mindezen személyek hozzátartozói számára a rendszeres sportolásra, továbbá szabad idejük
egészséges, kulturált eltöltéséhez.
Tudni kell, hogy a katonai alakulatok bázisán, köztük Budapesten is már az Aurora
létrehozása előtt szinte az egész országban létrejöttek „honvéd” nevet viselő egyesületek,
abból a célból, hogy az él- és versenysportból bevonultatott sportolók számára a katonai
szolgálat alatt is biztosított legyen a rendszeres sportolás és versenyzés.
Az egyesület a „honvéd” név hivatalos viselésére csak 1974-ben kapott
engedélyt és felhatalmazást a Honvédelemi Minisztériumtól. Ettől kezdve az egyesület
mozaik szava a szervezet kezdőbetűiből összeállított: Honvéd Aurora Sport Egyesület:
HASE.
Az egyesület rövid idő alatt több szakosztályos egyesületté nőtte ki magát. Több
szakosztályon belül létrejöttek a különböző sportági szakkörök, szakágak. A HASE név
választásának történetéről nincs írott feljegyzés, ezért az egyesület alapítása évéből
adódóan, az akkori magyar társadalmi berendezkedés okán nem kizárt, hogy a védett
páncélfedélzetes Auróra cirkálóról kapta a nevét.
Meg kell jegyezni, hogy az Aurora szónak több jelentése is van. Az ókori
mitológiában a latin megfelelője a hajnal istennője, de jelent sarki fényt, pirkadatot, hajnalpírt,
virradatot és lehet a jelképpé vált cirkáló is. Támpontot adhat, hogy hogyan írjuk. Abban az
esetben, ha Auróra szót hosszú ó-val írjuk, akkor cirkálóról beszélünk, ha viszont rövid o-val,
akkor az ókori mitológia latin megfelelőjéről van szó, vagy a légkörben zajló elektromos
jelenség az Aurora Borealis. Az egyesület fennállása alatt, a rendszerváltás előtt a hosszú óval írt változatot használták, de azt követően a rövid o-val írjuk általában.

Sarki fény

Hajnal istennője
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Auróra cirkáló

Egy biztos, hogy ma már csak használjuk a nevet és nem az eredetét kutatjuk,
annak ellenére, hogy divat lett az Aurora név.
A Honvéd Aurora Sportegyesület nevében mindig is a „honvéd” szó jelentésén volt a
hangsúly. Az egyesület a honvéd névhez hűen céljaiban elsősorban a honvédelem ügyét
szolgáló társadalmi szervezet. Most, amikor visszatekintünk az elmúlt ötven évre, egy biztos,
hogy jó döntés volt a HASE létrehozása. Az egyesület tagsága és vezetése ez alatt a fél
évszázad alatt mindig büszke volt múltjára és bizakodva nézett a jövő kihívásai elé. A HASE
meglapítása után, pár év alatt 10 szakosztályos egyesületté vált és kisebb, nagyobb
szakosztály szám növekedés, illetve csökkenéssel a jubileumi évforduló évében 11
szakosztályos klub.
A HASE-t a többi honvéd sportegyesülethez hasonlóan szoros szálak kötik a Magyar
Honvédséghez. Az egyesülési jogról szóló 1989. II. tv. hatályba lépésekor, később a
közhasznúsági törvény megjelenésével, majd a civil törvény beiktatásával egy új korszak
kezdődött az egyesület életében. Ezek a jogi szabályozások egységes, törvényes keretek
közé terelték a hazai sportéletet, és alapjaiban változtatták meg a civil szervezetek
működését (gazdálkodás, beszámolási kötelezettség, adó- pénzügyi kérdések), de fő
feladatukban továbbra is az egyetemes sport és a honvédelem ügyét szolgáló
sporttevékenység maradt a fő feladat. Ezek a változások a Tagság számára nem
érzéklehető módosulások az egyesület életében, ez inkább az egyesület ügyvezetését érintő
kötelezettségi iránymutatások.
Az egyesületben az alapítás időszakában a versenysport több sportágban is jelen
volt, de nem az volt a jellemző, hanem az amatőr sport (akkori időben tömegsport) kapott
kiemelt hangsúlyt. A rendszerváltás után (1989), a kilencvenes évektől már elsősorban a
szabadidős sportmunka a meghatározó. 2021-re már csak a sakk a gyorstollaslabda és a
darts sportágakban van versenysport az egyesületben. Természetesen ez nem teljesen fedi
a valóságot, mert ezen túl több sportágban részt vesznek az egyesület tagjai a különböző
versenyrendszerekben, de ez nem azt jelenti, hogy ezekben a sportágakban a hazai
bajnokságok éllovasa lenne a HASE.
Az egyesület 11 szakosztályában önálló és önkéntes sportmunka folyik. A HASE
minden szakosztálya rendelkezik önálló vezetéssel, autonómiával, de ettől még a
szakosztályok nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel, hanem csak a sportmunka
alapvető alkotó műhelyei, szervezeti egységei, ami nélkül nem létezhetne az egyesület. A
HASE legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés. Az ülések közötti időszakban a
sportegyesület ügyvezető szerve az 5 fős elnökség. A napi, operatív ügyek vitelét az
ügyvezető elnök Marti György és a társadalmi elnök Farkas László, továbbá a pénzügyi
adminisztrációt végző Vismeg Katalin és az önkéntes segítő Márta Emese, valamint a
könyvelést végző Benke Margit látja az egyesület Alapszabályában meghatározott jogkörben
A 2021. évi jubileumi évforduló arra készteti a HASE ügyvezetését, hogy
visszatekintsen az elmúlt 50 évre és összefoglalja az öt évtized történéseit, amit a jelen
kiadványba szerkesztve jelentetünk meg. Arra számítunk, hogy a kevés írásos feljegyzés
ellenére hitelesen össze tudjuk foglalni az elmúlt ötven évet, mert még többen vannak, akik
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alapítók voltak, vagy abban az időben a szüleiken keresztül, mint gyermekek részesei
lehettek az egyesület életének.
Honvéd Aurora Sportegyesület színe, zászlaja, logója
A Honvéd Aurora Sportegyesület Alapszabály szerinti színe: piros-fehér. Ebben nincs is
semmi rendkívüli, mert ezt a színt több egyesület is használja. Az egyesület Közgyűlésének első
döntése a HASE Alapszabályának összeállítása és abban az egyesület címerének
meghatározása, majd annak elfogadása.
Az alapításkor úgy döntött a Közgyűlés, hogy a HASE zászlaja: téglalap és háromszög
alakú. A zászló anyagának színe piros, vagy fehér, ezért piros alapon fehér, míg fehér alapon
piros körben elhelyezett felirattal az egyesület neve és nevének rövidítése található. Tehát az
egyesület címere (mai szóval logója, emblémája) csak szöveges megjelenítés, melyben nem
szerepel grafikai elem, ezért ma logónak hívjuk.

Honvéd Aurora Sportegyesület hivatalos címre (logója)
Ezt a címert használták téglalap és háromszög alakú zászlón úgy, hogy a szocialista
időszakban kiegészítették a logó fölé helyezett ötágú vöröscsillaggal. Ez a változat nem volt
bejegyeztetve a bíróságon. Magyarország Alaptörvényének elfogadása és hatálybalépése,
illetve az önkényuralmi jelkép(ek) használatának szabályozása megtiltotta az ötágú
vöröscsillag használatát Magyarországon, ezért a HASE zászlóin ettől kezdve nem jelenik
meg ez a jelkép.
Az évek során az egyesület logójának változtatására voltak kísérletek, amit a
Küldöttek sosem hagytak jóvá, ezért csak a szakosztályi célokra készült, nem hivatalos,
egyedi elgondolású logó használta került elő egy-egy szakosztálynál. Ezek elsősorban a
szakosztályok fantáziájával alkotott ábrázolási formák (logók) és nem a törvényesen
bejegyzett, illetve elfogadott változatok.
Az elkészített logókat a szakosztályok használják pólókon, jelvényeken, okleveleken,
saját ügydarabokon, leveleken, jegyzőkönyveken. Elmondhatjuk, hogy vannak köztük szimpatikus
és kreatív elgondolások, melyeket alább bemutatunk.
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A huszonegyedik század, modern felfogását próbálja követni a katonafutók által tervezett és
használt logó.

Katonafutók ruházaton viselt logója
A gyorstollaslabda, meghagyva az eredeti változatot és köré egy külső körben jeleníti meg
szövegesen a szakosztály nevét

Gyorstollaslabda által használt
A labdarúgó szakosztály az eredeti címert helyezi el egy labdába és ezt használják
jegyzőkönyveken, okleveleken, ezzel egyértelművé téve az általuk művelt sportágat.

Labdarúgók által használt logó
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Az alábbi kettő megjelenítés meghagyta az alap címert (logót) és csak azt
egészítette ki olajággal, ezzel szimbolizálva a természetet, illetve a természetjárókat. Ezeket
a változatokat ma is használják túra emléklapokon, jelvényeken, kitűzőkön, de nem kerültek
bírósági bejegyzésre.

Mint látjuk a HASE címere (logója, emblémája) letisztult egyszerű szöveges formájú
alkotás, ami talán nem is címer, mert nem egy bonyolult jelképekből álló, szimbólumokkal tarkított
megjelenítés, és nem is embléma, amin képi elem, illetve szimbólum van megjelenítve, hanem az
egyszerű szöveges kivitelezésű logó, de természetesen a tisztelt olvasóra bízzuk, hogy minek
nevezi.
Alakuló Közgyűlés
Az egyesület megalakítása a honvédelmi tárca kezdeményezésére, 1971-ben kezdődött
az V. kerületi Pálffy György utcában (ma Balaton u. HM I. objektuma). Azt tudni kell, hogy ebben
az időben már több mint ötven honvéd sportegyesület működött az országban a katonai
alakulatok bázisán. Ebből Budapesten 4 tevékenykedett. Egy a Zrínyi Miklós névét viselő katonai
akadémián, egy a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskolán, egy Budán, Budai Honvéd
Sportegyesület néven, és az egyetemes magyar sport legeredményesebb egyesülete a Budapesti
Honvéd Sportegyesület a XIII. kerületi Dózsa György úton.
A minisztérium által megfogalmazott célok ismeretében a tárcánál szolgálatot teljesítő
vizet és természetet szerető katona és polgári alkalmazottak előkészítették az alakuló közgyűlést,
amit 1971. augusztus 18-ra hívták össze, melyen 24 fő vett részt. A közgyűlésen kimondták az
Aurora Sportegyesület megalapítását, megválasztották az öt fős elnökséget (Dr. Balázs György
elnök ezredes, dr. Szűcs Imre titkár, Baráth Ferenc, Naszódi György, és Varga Imre tagok) és a
Számvizsgáló Bizottságot (Téri Géza elnök, Berecz Géza, Soós László tagok). A Közgyűlés
elfogadta az egyesület Alapszabályát és két szakosztály bázisán megalakult az Aurora
Sportegyesület.
Az egyesület két alapító szakosztálya a túraevezős, melynek vezetésével Szojka
Mártont bízták meg, és a másik a motorcsónak, melynek vezetője Szatmári Ádám lett. Mint látjuk
az alapításkor az Aurora Sportegyesület két szakosztályos vízi sportokra és a természetre épülő
egyesület bázisán kezdte meg a honvédelem érdekében tevékenységét.
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Túraevezős Szakosztály

Motorcsónak Szakosztály

A megalakult sportegyesület zászlajára a tömegsport (ma szabadidősport, amatőr sport,
sportrekreáció, mindenki sportja) került ki célként. Az egyesületnek nem voltak nagyra törő tervei
csupán a sportolás öröme vezérelte az alapítókat. A létrehozott egyesületnek gyorsan terjed a híre
a Budapesten szolgálatot teljesítő hivatásos katonák és polgári alkalmazottak körében. Az evezős
szakosztály a margitszigeti csónakházban (BHSE) néhány kabin birtokában, 7 - 8 hajóval kezdte
meg tevékenységét és bekapcsolódott a Budapest V. kerület, majd a Budapesti Természetbarát
Szövetség (BTSZ) vízi túrázóinak munkájába.
Az egyesület aktivitása példaértékű volt, annak ellenére, hogy akkor még (1972-től)
minden második szombat volt szabad és nem ismerték az ötnapos munkahetet. A munkás
hétköznapok után jól jött az aktív pihenés és szórakozás, amit a tagság a különböző versenyeken,
túrákon és sportmegmozdulásokon való részvétellel töltött és szinte szomjazott az amatőr
sikerekre. Ezzel elindult az egyesület a megállíthatatlan fejlődés útján. Az egyesület tagsága részt
vett szinte minden meghirdetett sportprogramban és ez mellett szervezte a saját túráit és
programjait.
Az Aurora elnöksége nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy az egyenletes fejlődéshez és a
rendszeres sportoláshoz megteremtse az anyagi forrásokat, kialakítsa a szervezeti kereteket és
biztosítsa a folyamatos működéshez szükséges feltételeket. Az egyesület elnöksége a kezdeti
időszakban - a kor szellemét vakon követve - rendszeresen ülésezett, amely során értékelte az
elért eredményeket és megjelölte a tennivalókat, ezzel segítve a szakosztályok munkáját. Az
alapítás után évenként, majd később kétévenként közgyűlést tartottak az egyesület tagjai. Az
olvasó számára meg kell jegyezni, hogy a hetvenes és nyolcvanas években még nem volt az
egyesületek működésére egységes jogi szabályozás, ezért a pártállamra jellemző ülésrendet
alkalmazott az Aurora vezetése.
Az egyesület nevének használata és választása
Az egyesület alapítása pillanatában még nem használta „Honvéd” nevet, ezért
Aurora Sportegyesület néven került megalapításra és bejegyzésre a bíróságon. A „Honvéd”
név viselésére a honvédelmi tárca csak 1974-ben adott engedélyt és ettől kezdve az
egyesülete neve: Honvéd Aurora Sportegyesület.
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Hozzá kell tenni, hogy egy 1971. augusztus 23. napján kelt sportegyesületi
nyilvántartó lap tanúsága szerint az egyesület Auróra SE néven került nyilvántartásba a
Magyar Testnevelési és Sportszövetség V. kerületi Tanácsa által. Megvizsgálva az eltelt
ötven év hivatalos levelezéseit, dokumentumait, az Aurora nevét hol így, hol úgy írják. Az
eredeti címerben rövid o-val írjuk. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szintén a rövid o-val írt
változatot használja. A nyilvántartást végző bíróság hol így, hol úgy használja. Úgy
gondolom, hogy, ha a rendszerváltás után eltelt harminc év alatt senkiben sem merültek fel
kételyek a névvel kapcsolatosan, akkor továbbra is maradjon nyitott ez a kérdés még ötven
évig.
HASE története
Az egyesület a honvédelemi tárca sportot szerető katonái hívták életre. A megalakulás
után aktív munka kezdődött az egyesületben. 1971-ben kidolgozásra kerültek az alapokmányok,
megválasztották az ügyvezetést és a két alapító szakosztály bázisán elkezdte működését az
egyesület. Az Aurora Sportegyesület (mivel ekkor még ez volt a neve) 1972. május 22-én tartotta
első beszámoló Közgyűlését, ahol Szojka Márton tartott beszámolót. 1975-ben az egyesület
elnökségének létszáma öt főről, 7-re növekedett és változások történtek személyi kérdésekben is.
Dr. Balázs György ezredes lemondott elnöki tisztségéről és helyette dr. Köteles József ezredest
kooptálta az elnökség. A szocializmus idején nagy divat volt, hogy egy testület egyszerűen a
választók megkérdezése nélkül választott új tagot. Ezt hivatalosan, akkor lehetett megtenni, ha a
tisztségviselő választás során pótképviselőket is választottak azért, hogy ha kell, kooptáljanak
közülük valakit egy adott tisztségre. Ebben az esetben nem kellett összehívni a Közgyűlést és
egyszerűen az elnökség döntött a kérdésben. Ugyan ebben az évben az elnökség további 2 fővel
bővült és már 9 fő az elnökség létszáma. Természetesen a két elnökségi tagot is kooptálta az
elnökség.
Az 1978. február 24-én összehívott közgyűlés az elnökségbe időközben kooptált
személyeket megválasztotta, a többieket pedig megerősítette funkciójukban: Bozsogi Jánost,
Kovács Pétert, Könczöl Tibort, dr. Köteles Józsefet, Kútsági Tamást, Ledniczky Ferencet,
Szojka Mártont és Vasvári Ferencet A Számvizsgáló Bizottság elnökének: Téri Gézát, majd
1979. február 24-től Olajos Ottót választották meg. Az elnökség vezető-irányító és
döntéshozó munkájára kedvezően hatottak a személyi változások. Fellendült az egyesületi
tömegsport, növekedett a taglétszám, szaporodtak a szakosztályok és épültek a
sportbázisok.
1981. február 27-én a küldöttközgyűlés ismételten megerősítette tisztségükben az
elnökségbe kooptált személyeket. A menetközben lemondott Ledniczky Ferenc, akinek
helyére Baki Ferenc került. Kimaradt az elnökségből dr. Szűcs Imre, más magasabb sport
megbízatása, valamint Kovács Péter és Vasvári Ferenc egyéb elfoglaltsága miatt. Újabb friss
erők kerültek a vezetésbe Nyirkos Árpád, Glotz József és Csinos Tamás személyében. A
legutolsó választás óta eltelt időben, az elnökségben mindössze annyi személyi változás
történi, hogy Farkas László kilépése miatt, Baki Ferenc került kooptálásra a gazdasági felelős
funkciójába. Ezenkívül kilépett az egyesületből Nyirkos Árpád.
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Tudni kell, hogy a 70-es években követni kellett az előírt pártpolitikai diktátumokat és
abban az időben a sport a szocializmus egyik fő erődemonstráló eszköze volt. Az is igaz,
hogy ez elsősorban az él- és versenysportban jelent meg erőteljesen. Az ország összes
egyesületére a tömegesült sport volt a jellemző, amit követett a HASE vezetése is. Az
egyesület tisztában volt azzal, hogy a sport tömegessé tételének határt szabnak az anyagi
források, ezért az elnökség úgy gondolta, hogy a tömegbázis növelésének legjobb módja, ha
a kis költséggel járó természetjárást helyezi előtérbe. A természet megkedveltetése, az
ország legszebb tájainak, természetvédelmi területeinek megismertetése céljából, 1973-ban
létrehozásra került a természetjáró szakosztály.
A tömegesült sport elterjesztése érdekében az egyesület vezetése és a pártakarat
sorra hozta létre a szakosztályokat. Így alakult meg a labdajátékok szakosztály és a síszakkör (ez utóbbi 1978-tól önálló szakosztály). 1978-ban — az illetékes elvtársak hozzájárulásával — létrehozásra került a barlangjáró- és kutató szakosztály. 1977-ben a
Közgyűlés megválasztja az egyesület elnökének Dr. Köteles József ezredest, aki 1990-ig
látja el a HASE vezetését.
1974-ben a Fővárosi Vízművektől megkapja az egyesület üzemeltetésre a
Normafánál lévő síházat, amit a síszakkör használ egészen 1991-ig.
1979-ben a Petőfi Sportegyesületből beolvadnak a HASE-ba a tenisz- és az
asztalitenisz szakosztályok. Még ebben az évben, egy lelkes és elszánt gárda kérését teljesítve létrehozta az egyesület a vitorlás szakosztályt, így az 1979. év végére a HASE már 9
szakosztályos egyesület és a sport csoportok (szakágak) száma 30-ra nőtt.
Az 1980-as években a Honvéd Aurora Sportegyesület ─ hasonlóan több más
honvéd sport társadalmi szervezethez, aminek a száma ebben az időben közel 80 ─ egyes
tisztségviselői és munkatársai a rendszerváltás előtt állománytáblás katonai helyekről
töltötték be az egyesület elnöki, vagy más munkavállalói feladatköröket, és most itt időzünk el
egy kicsit.
1982-től bevezetik az ötnapos munkahetet, ebből adódóan több szabadidővel
rendelkezik a tagság és az Magyar Honvédség állománya, ami az egyesületben
létszámnövekedést eredményez. A megnövekedett tagság és gazdálkodás az egyesület
működésébe is változásokat hoztak. Ebben az időben, 1983-ban került a Honvéd Aurora
Sportegyesülethez Körmöczi András nyugállományú alezredes/ezredes, gazdasági vezető
beosztásba, aki maga is katonai helyen volt alkalmazva. A rendszerváltást követően ezek a
helyek megszűntek és az egyesület irányítását, vezetését a megválasztott társadalmi elnök
és az elnökség látta el önkéntes (akkor társadalmi) munkában.
Ettől kezdve a Honvéd Aurora Sportegyesület elnökei a Magyar Néphadsereg
(továbbiakban MN, 1990-ig) és a Honvédelmi Minisztérium vezető beosztású tisztjei,
tábornokai, akik felelősség teljes feladatuk mellett társadalmi munkában igyekeztek ellátni az
egyesület vezetését és irányítását. Az élet gyorsan igazolta, hogy egy aktív sportéletet élő
egyesületet, ahol még él- és versenysport is folyik nem irányítható társadalmi munkában.
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A HASE társadalmi elnökei ezt belátva egyes feladatok gyakorlását leadták az
egyesület gazdasági vezetőjének, aki mint munkavállaló napi munkaidőben vezette az
egyesületet. Elsődleges feladata az egyesület gazdasági és pénzügyi helyzetének
megszilárdítása, az adó- és pénzügyek intézése, illetve minden olyan munka, ami a
társadalmi szervezet napi működéséhez elengedhetetlen.
Ezt a munkát évtizedeken keresztül Körmöczi András nyugalmazott
alezredes / ezredes végezte. Bandi bácsi - mert csak így szólította a
tagság - munkássága alatt az egyesület anyagilag megerősödött, a
gazdasági- és pénzügyi fegyelem megszilárdult, a társadalmi szervezet
szigorúan követte az alapszabályban és a szervezeti és működési
szabályzatban megfogalmazott előírásokat. A Honvéd Aurora
Sportegyesület a nyolcvanas évektől az MN berkeiben fogalom lett.
Ebben az időben alapozta meg az egyesület a Honvédelmi Minisztériummal a kiváló
partneri kapcsolatát. A HASE igyekezett mindenben segíteni a honvédelmi ágazat
szabadidősportját és a nemzetközi katonasport szerepvállalásait. A Honvéd Aurora
Sportegyesület a Budapesti Honvéd Sportegyesület mellett Budapest fővárosban
meghatározó egyesületté nőtte ki magát. Nem szabad elfelejteni, hogy ebben az időben a
MN létszáma több mint százezer fő. 1985-ben elkezdődik a haderő átalakítása, ami maga
után vonja a létszám leépítést. 1989-ben 20-25% -os az állomány leépítése és ez a folyamat
felgyorsul a rendszerváltás után, ami érdekes módon nem lesz látványosan érezhető az
egyesület taglétszámának alakulására.
De térjünk vissza még pár gondolat erejéig Körmöczi András munkásságára, mert
az egyesület életében meghatározó volt tevékenysége. Körmöczi alezredes / ezredes
évtizedeken keresztül végzett tevékenysége túlmutatott az egyszerű munkavállaláson. A
sokak Bandi bácsija, a HASE és más sport társadalmi szervezet számára követendő
példakép lett. Ő volt az a személy, aki nyugállományba helyezése után az egyesület iránt
érzett szeretete és lojalitása miatt több mint harminc éven keresztül mindent alárendelt a
HASE érdekeinek. Nyugdíjas éveiben a Honvéd Aurora Sportegyesületet a második
otthonának tekintette.
Bandi
bácsi
a
megérdemelt pihenés helyett a
HASE jövőjének építését és
annak életben tartását tekintette
legfőbb céljának. Bandi bácsi az
Aurorába is otthonra talált, mert
Vismeg Kati, Márta Emese, Marti
Gyuri és Farkas Laci elnök volt
az a szűk csapat, akikkel
érdemes volt számára ezt a
munkát végezni.
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Még súlyos betegsége sem törte meg az egyesületbe vetett hitét, ellenkezőleg, a
HASE adott számára erőt a visszafordíthatatlan betegséggel való küzdelemhez. A
rendszerváltást követően kiemelkedő szerepe volt a társadalmi szervezetek, és ezen belül a
honvéd sportegyesületek működését is meghatározó szabályzók kidolgozásában. Az általa
készített egyesületi alapokmányok mintául szolgáltak szinte az összes honvéd
sportegyesületnek.
Az egyesületi munkája mellett önzetlenül segítette a 2002-ben megalapított Honvéd
Sportegyesületek Országos Szövetsége és tagszervezetei pénzügyi, szervezési- és vezetési
munkáját. 2005-ben megállapított súlyos betegsége és előre haladott kora ellenére 2012-ig
fáradhatatlanul, a legnagyobb hozzáértéssel végezte munkáját az egyesületben.
Munkájának köszönhetően az egyesület adó- és pénzügyei rendezettek, jogszerűek voltak,
melynek eredményeként az egyesületben megalapozott és megbízható feltételek voltak és
vannak a sportolásra, a rendszeres rekreációra. 2013-ban, amikor a betegsége
elhatalmasodott rajta még kórházi ágyából is figyelemmel kísérte és segítette az egyesület
munkáját. Bandi bácsi munkássága igazolja, hogy a rendszerváltás után életbe léptetett
egyesületekre kiterjesztett szigorú törvényi előírások hozzáértő pénzügyi- gazdasági vezetés
nélkül nem végezhető. Munkássága elismeréséül a Küldöttközgyűlés örökös, tiszteletbeli
elnökké választotta Körmöczi András nyá. ezredest. Nyugodjék békében.
Folytatva a HASE bemutatását az egyesület jegyzőkönyveiből (küldöttközgyűlési és
elnökségi) és az egyéb levelezésekből, valamint a klub 25. évfordulójára írt
visszaemlékezésekből megállapítható, hogy a Honvéd Aurora Sportegyesület a nyolcvanas
években a tömegsport keretében 20.000 embert mozgósított. 1983-ban — a katonai
felsővezetés döntése alapján — a BHSE versenyevezős szakosztálya átvételére is sor került.
1986. április 11 -én megalakult a karate szakosztály. 1989. május 4-ei Budapesti Honvéd
Sportegyesület elnökségének dönteni kellett a BHSE szakosztályainak további sorsáról
köztük a két nemzetközi nagymesterrel és hat első osztályú sportolóval is büszkélkedő
sakkszakosztály jövőjéről. Ezen az ülésen figyelembe kellett venni a sportágak hazai és
nemzetközi helyzetét, a magyar élsport érdekeit, a Néphadsereg nemzetközi katonasport
kapcsolatait. Végül is a BHSE elnöksége úgy döntött, hogy csökkenti az egyesület
szakosztályainak számát és megszüntetik, illetve más Honvéd egyesületbe adják át a
sportolókat. Így kerültek a Honvéd Aurora Sportegyesülethez a sakkozók 1990-ben. Igazából
a szakosztály továbbra is Honvéd nevet viselő klubban folytatta tevékenységét és maradtak
az MN Művelődési Házában, ahol folytatták pályafutásukat. A HASE Sakkszakosztály elnöke
dr. Horváth István orvos ezredes, aki maga is sakkozott és rengetget tett a szakosztály
tagjaiért, továbbá Marti György szakosztályvezető, aki az egyesület meghatározó
egyénisége. A szakosztály tagjai között megtalálható volt Petrán Pál nemzetközi mester, dr.
Nagy Ervin FIDE mester, dr. Liptay László, Pintér József, Sax Gyula, Almási Zoltán és még
sorolhatnánk a neveket, akik fényes csillagai voltak a magyar sakknak.
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Garry Kaszparov, Almási Zoltán

Petrán Pál

Az elnökségi üléseken több esetben felmerült, hogy melyik szakosztályokra
alapozza az egyesület sporttevékenységét, mely szakosztályok képesek a legnagyobb tömegeket átfogni és a folyamatos testedzés lehetőségeit biztosítani. Mint láttuk 1973-ban is
felvetődött ez a kérdés és a nyolcvanas évek közepén ismét előkerült és arra jutott az
egyesület vezetése, hogy erre a feladatra a természetbarát szakosztály a legalkalmasabbak,
mert nem igényel létesítményi feltételeket, nem kötődnek helyiségekhez, továbbá egy időben
nagy tömegeket képesek mozgatni és minden korosztály igényeit kielégíthetik.
A nyolcvanas évek elejére az
egyesület példaértékű hozzáállással rövid
idő alatt kidolgozta azokat a legfontosabb
okmányokat, szabályzókat, amelyek alapul
szolgáltak
a
működéshez.
Az
Alapszabályon kívül, kidolgozták az SE
Működési Szabályzatát, a létesítmények
működésének rendjét, az eszközök
igénybevételének
szabályait,
a
munkavédelmi előírásokat. Kidolgozásra
kerültek a gazdálkodás alapelvei és az SE
nyilvántartási rendszere.
Megfogalmazták az SE rendeltetését, miszerint működési területén, a Honvédelmi
Minisztériumban az MN vezető szerveiben szervezze — az Alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon — a tömegsportot, segítse az
egészséges életmódot, a szabadidő értelmes és hasznos eltöltéséhez szervezett keretek
között biztosítsa a feltételeket. 1984 tavaszán az egyesület küldöttközgyűlése úgy határozott,
hogy az elnökség 11 főből álljon, mert ebben az időszakban a tömegsport mellett a
versenysport is fellendülőben volt. Ekkor kerültek az elnökségbe: Kurusta János, Baki
Ferenc, Petykó Károly és Nagy Péter sporttársak.
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Az 1989. november 24-i küldöttközgyűlésen került sor ismét tisztújtásra, amely során
megválasztották a küldöttek az elnököt és az elnökség tagjait. A küldöttközgyűlés az
egyesület elnökének Szojka Mártont választotta. Kivált az elnökségből: dr. Köteles József,
Baki Ferenc és Petykó Károly. Elnökségi tagnak választották: Gillicz Jánost, dr. Deme Károlyt
és Farkas Lászlót. Kép: a Stefánia úti művelődési házban küldöttközgyűlés.
A HASE a rendszerváltásig szervezetileg lényegében a haderő munkahelyi sportegyesülete, amely rendelkezik önálló jogi személyiséggel, de a szervezet működésén
erőteljesen érződik az akkori társadalmi berendezkedés hatásai. Működését a kötött, a
haderőre jellemző szabályok jellemezték, majd 1990-es évektől az egyesület vezetése
rugalmasabb, lazább lett. Az egyesület viszont mindig is alulról szerveződött és a sportolás
fontosságát semmi sem vonta kétségbe. Az évek során fokozatosan fejlődött a HASE és a
’90-es évek, elejére mintegy 1200 fős tagságot számláló egyesületté vált.
A HASE 1990-től a szabadidősport népszerűsítése és tagtoborzás céljából majálisszerű sportnapot szervezett minden évben, melyen szinte az egész tagság részt vett. Ezekre
a rendezvényekre nagy volt az érdeklődés és jó hangulatban kerültek lebonyolításra. Sajnos
a program a Hajógyári sziget elvesztésével (2010) megszakadt, mert nem volt olyan alkalmas
területe az egyesületnek, ahol több sportágat (labdarúgás, tenisz, vízi sportok, asztalitenisz
stb.) lehetett volna művelni egy területen úgy, mint a szigeten lévő honvédségi üdülőben,
ahol volt medence, sportpályák és még kis házak is azok számára, akik a teljes hétvégét ott
töltötték az üdülőben.

1989 után megszűnnek a felülről jövő diktátumok és véget ért a kettős (állami és
párt) irányítás. A párt kivonult a sportszervezetekből és pártsemleges terület maradt, ahol a
különböző ideológiai nézeteket valló emberek továbbra is közös nyelven, a sport nyelvén
kommunikálhatnak.
Nem túlzó, ha azt mondjuk, hogy az egyesületben meglapításától a rendszerváltásig
erősen érvényesült az egypártrendszer akarata. Igaz, az önkormányzatiság elve látszólag
jelen volt, de az akkori rendszer hatásai erősen érződtek az egyesülete működésén, és a
pártpolitikai akaratok rányomták bélyegét a sportra. Az akkori tömegsport igazából
tömegesült sport volt, ahol nem a minőség, hanem a párt akarata szerint taglétszám bővítés
(tömeg) volt az elsődleges cél.
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Az elnökségi ülések közötti időszakban az egyesület vezetését az választott elnök
gyakorolta, aki aktív katona volt, ezért tisztsége alapvetően társadalmi megbízatás. Az aktív
szolgálat mellett vállalt tisztségből az elnököktől nem volt elvárt napi operatív munka, ezért
alapvetően az egyesület irányítását az elnökség gyakorolta és a napi ügyek vitelét a
gazdasági vezető látta el. Mivel az egyesület sportszakmai munkája a szakosztályokban
valósult meg, ezért biztosított volt a HASE zavartalan működése. Az egyesület fennállása
alatt volt, amikor a szakosztályok száma elérte 13-at. Ezeket a szakosztályokat általában 3-5
fős szakosztályi elnökség vezette. Tevékenységüket társadalmi munkában végezték és
végzik napjainkban is.
A rendszerváltás előtt az egyesületben számtalan bizottság működött és a Számvizsgáló Bizottság mellett megtalálható volt fegyelmi-, a tömegsport-, az agitációspropaganda-, a gazdasági-, a létesítményfejlesztési, valamint műszaki bizottságok. A
létrehozott bizottságok vezetői — akik elnökségi tagok is voltak — szükség szerint üléseztek,
munkájukról legalább kétévente beszámoltak. A testületi vezető szervek az egyesület éves
munkaterve szerint dolgozott.
Rendszerváltás utáni időszak
1989-ben hatályba lép az egyesülési jogról szóló törvény, ami számos szabályt
hozott az egyesület(ek) életébe. Az 1989. II. tv. előtt a szakosztályvezetők
szakosztálygyűlésen, 2-3 évenként az elnökségnek, míg az elnökség a küldöttközgyűlésen
adott számot munkájáról. A közgyűlés összehívását az Alapszabály írja elő. Négyévenként,
tisztújító közgyűlést kellett összehívni, viszont az új egyesülési jogról szóló törvény alapján a
HASE 5 évenként tart tisztségviselő választást.
A rendszerváltás alatt a haderőben az elvtárs helyett pár hónapig bajtárs, majd az úr
megszólítás bevezetésével egy addig nem látott változás kezdődik hazánkban és a sportban.
1990-ben a haderő neve Magyar Honvédség (rövidítve: MH) és létrejön a polgári irányítás
alatt álló függelmi rendszerben működő és centrálisan vezetett fegyveres állami szervezet,
békében az önkéntességen, megelőző védelmi helyzetben és rendkívüli állapotban az
általános hadkötelezettségen alapuló haderő. A HASE vezetése gyorsan megtalálja a
kapcsolatot a haderő vezetésével és az egyesület vezető tisztségviselői továbbra is a tárca
vezető beosztási tisztjeiből kerülnek ki, lásd később.
A rendszerváltás utáni első elnök Szojka Márton ezredes, aki 1990 - 1995-ig
tölti be a tisztséget. Az egyesület(ek) életében megkezdődtek az átrendeződések. A
kilencvenes évek elején az egyesület vezetésének igazodni kell az új jogi szabályozásokhoz.
A HASE elsők között (a meglévő honvéd sportegyesületek közül) kezdi meg az egyesülési
jogról szóló törvény szerinti működését és átírja alapszabályát, kialakítja az új adózási
rendszernek megfelelő pénzügyi- és számviteli politikáját.
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Ebben az időben, 1995-ben Dr. Kárász János vezérőrnagyot/altábornagy
választja a Közgyűlés a HASE elnökének, aki a honvédelmi tárca pénzügyi főnöke volt és
jelentős segítséget nyújtott a nonprofit szervezetek közhasznú működése területén.
Elnökség: Nagy Csaba, aki elnökhelyettes is, Kutika Károly, Rohály József, Kútsághi Tamás,
Varga Lajos, Farkas László. Szakosztályvezetők: Bóér Gyula, kispályás labdarúgó
szakosztály, Parragh Csaba tenisz, Egyedi Dániel sí, Taródi Péter barlangkutató, Marti
György sakk, Gáti Vilmos motorcsónak, Nagy László természetbarát.
Ebben az időben folytatódott a haderő át- és leszervezése és ennek kapcsán Bódi
Attila alezredes testnevelőt, aki az átszervezés miatt személyzeti vonalra került, ahonnét a
Honvéd Aurora Sportegyesülethez vezényleték ügyvezető igazgatói beosztásba
nyugállományba helyezéséig (1996). Tekintettel arra, hogy az egyesület alapszabálya nem
rendelkezett igazgató tisztséggel, ezért nem választás útján betöltött vezetői beosztás volt
Bódi alezredes tevékenysége és az egyesületben nem rendelkezett hatáskörrel. Fontos
megjegyezni, hogy a civil szervezetekre zúdított jogszabályi útvesztők sokaságának
kezelésében nagy segítséget jelentett az elnök és Körmöczi András pénzügyi- és
gazdálkodási ismerete, mert ez alapozta meg és vitte napjainkig az egyesület közhasznú
gazdálkodás szerinti működését.

Nagy Géza, Farkas László, Körmöczi András, Bóér Gyula

Szőnyi Kata és Marti György

A közhasznú gazdálkodás lényege, hogy az egyesület(ek) közvetlen állami
támogatást csak írásbeli szerződés alapján kaphat(nak), amiben rögzíteni kell a támogatással
való elszámolás feltételeit és annak módját. A törvény azt is kimondja, hogy a központi
költségvetésből és a helyi önkormányzatoktól származó támogatási lehetőségeket, illetve
azok mértékét és feltételeit nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezetek által nyújtott
cél szerinti juttatások pedig bárki által megismerhetők. Hozzá kell tenni, hogy e szabályok
napjainkban is érvényesek. A közhasznúságnak volt kiemelt fokozata, ami később megszűnik
és beépül a köztudatba a közérdekű, közhasznú sporttevékenység.
1996-ban a Honvéd Aurora Sportegyesület székhelye a Pálfy György utcából
(ma Balaton utca) a HM II. objektumba kerül a 1135 Budapest, Lehel u. 33-35. szám alá.
Közben a (1996-ban) a Magyar Honvédségben megszűnik a Testnevelési Kiképzési
Főnökség, ahol megtalálható volt a szabadidősport és a nemzetközi katonasport irányítása.
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A megszűnést követően a nemzetközi- és a szabadidősport a Honvédelmi
Minisztérium a közigazgatási és a tárca katonai struktúrájába a Honvéd Vezérkarnál lévő
humán szakterülethez kerül. Ez azért lényeges, mert itt lép be a központi költségvetésből
származó támogatás, mivel az egyesület elsősorban a honvédelmi tárcától számíthatott
közhasznú támogatásra. A HASE számos sportcélú feladatot átvállalt az ágazattól, ezért
rendszeresen támogatta a minisztérium az egyesületet. Később pályáztatás útján lehetett
támogatáshoz jutni a HM-től. A Honvéd Aurora Sportegyesület ezekben az években a
taglétszáma csúcsára érkezik és több mint 1200 fő tagsággal rendelkezik. Budapest
fővárosban a Budapesti Honvéd Sportegyesület mellett a legmeghatározóbb egyesület a
Honvéd Aurora Sportegyesület. A HM és az OTP támogatása stabil működést biztosított a
HASE számára, de ehhez kellett egy kifinomult gazdálkodás, amit Körmöczi András nyá.
alezredes/ezredes, gazdasági vezető látott el. A már említett Körmöczi András, a sokak
Bandi bácsija nem csak az egyesületet vezette, de még a 2002-ben megalakult Honvéd
Sportegyesületek Országos Szövetségének tagszervezeteinek a munkáját is segítette a
HOSOSZ-on keresztül.
A HASE 1993 -ban az államtól
térítésmentesen tulajdonba kapta azt a
Frank-hegyi turistaházat, amit már 1985ben vett át üzemeltetésre, és amibe a
tagok több ezer órás társadalmi munkát
fektettek. A tagok szinte minden szabad
idejüket a turistaház körül töltötték és
mindig találtak munkát. Gyakorlatilag egy
hivalkodásmentes, puritán egyszerű, de a
megpihenni vágyó, vagy menedéket
kereső túrázó számára megfelelő hely
volt.
A Központi Fizikai és Kutató Intézettől a
turistaházig, ami 1,2 kilométer a
szakosztály tagjai társadalmi munkában
ásták ki az erdőben a vízvezeték
kiépítéséhez a földet. A sok-sok verejtékes
munka ellenére az egyesület nem volt
képes önállóan működtetni az ingatlant,
ezért a HASE elnöksége, pályáztatás útján
bérbe adta üzemeltetésre turistaházat. A
vállalkozók hamar belátták, hogy nem
gazdaságos az ingatlan fenntartása, ezért
sorra mondták fel a szerződéseket, ami
miatt csak veszteséget termelt a turistaház.
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A Magyar Természetbarát Szövetség
és a Budapesti Természetbarát Szövetség nem
támogatta az ingatlan működtetését, viszont azt
elvárta, hogy az egyesület turistaházként
működtesse azt. Tekintettel arra, hogy
veszteséges volt az ingatlan fenntartása, ezért
az egyesület elnöksége előterjesztése alapján a
Közgyűlés úgy döntött elidegeníti a turistaházat.
Közgyűlési határozat alapján egy bizottság került létrehozásra, melynek feladata volt
a megfelelő vevő (bérlő) pályáztatás útján történő kiválasztása.
2001-ben 13 éves
futamidővel, a bérlő elővásárlási jogával bérbe- és átadásra került a turistaház azzal, hogy a
bérlő vállalja az ingatlan teljes felújítását, amit 2003-ban végre is hajtott. Az épület felújítása
szembetűnő változást hozott, amit az alábbi képek igazolnak, de mivel az ingatlanhoz vezető
utat nem lehetett felújítani, ezért a várt turista forgalom elmaradt.

Turistaház az újjáépítés után a HASE természetjáróival
Az egyesület több sikeres rendezvényt is szervezett a turistaházban. A HASE tagjai
részére állandóan fenn volt tartva egy külön asztalt (sarok), ahol a kis csoportokban érkező
túrázók megpihenhettek. A bérlő 13 év alatt, havi részletben megvásárolta az ingatlant és
2013. december 4-én átírásra került a nevére a Frank-hegyi turistaház. A turistaház ma is áll,
ahol elsősorban rendezvényeket szerveznek az ingatlanban és a HASE tagjai számára előre
egyeztetett időpontban és feltételekkel nyitott a ház.
De ne szaladjunk ennyire előre. 2000 és 2005 között Tóth Ferenc vezérőrnagy
töltötte be az egyesület elnöki tisztségét. Elnökhelyettes Dr. Grúber Nándor dandártábornok,
titkár Farkas László alezredes, Vass Jenő alezredes, Varga Lajos alezredes, Simsa Péter, és
Dr. Vasvári Ferenc ezredes, akit már 1999-ben megválasztják elnökségi tagnak.
Szakosztályvezetők: Dr. Horváth István lesz a sakk szakosztály örökös elnöke. Bóér Gyula
helyett Kovács Sándor a labdarúgó szakosztályvezető. Parragh Csaba ezredes helyett
Szerényi Géza ezredest választják meg a tenisz szakosztály vezetésére. Simsa Péter
barlangkutató, Varga Lajos alez. a túraevezős szakosztályvezető, Kurusta János ezds.
Természetbarát szakosztályvezető, Gáspár Gyula a motorcsónak szakosztályvezető.
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2001-ben a HASE taglétszáma 760 fő. Az egyesület tagsága a haderő át- és
leszervezése miatt a kilencvenes évek közepétől lassan kezd csökkenni és a több mint 1200
fős tagság kevesebb, mint 800 fő lesz. 2002-ben a Motorcsónak szakosztály vezetője Szöllős
Béla alezredes lesz, a labdarúgó szakosztály élére Sikesdi László alezredes, aki később
ezredes. A barlangkutató szakosztály vezetését ettől az évtől Taródi Péter ezredes látja, aki
Simsa Péterrel maghatározott időközönként váltják egymást a szakosztály élén. 2002-ben dr.
Horvát Istvánt megválasztják a küldöttek elnökségi tagnak. Közben az egyesület pénzügyeit
segítő Repp Szilvia (a kilencvenes évek végén) felmondja munkaviszonyát és Takács Marika
segíti a gazdasági ügyek vitelét. 2002-ben kerül az egyesülethez Vismeg Katalin, aki
nyugállományú törzszászlós és a pénzügyi vonalon szolgált.
2002-ben dunai árvíz sújtotta a Hajógyári-szigetet, ami komoly károkat okozott a
szigeten lévő Túraevezős szakosztálynak is. Az árvíz tönkre tette az elektromos hálózatot, a
hajók javításához szükséges szerszámkészletet és a bútorzatot. A bizonytalanságot hordozta
magában, hogy nem volt ismert ki fogja a jövőben bérelni, üzemeltetni az üdülőt, mivel a
szakosztály egy helyrajzi számon volt nyilvántartva a haderő által vagyonkezelt területtel. A
kilencvenes években voltak próbálkozások a terület megszerzésére, de a HM, mint az állami
vagyont kezelő szervezet nem adta át az ingatlant a HASE részére. Ez később oda vezetett,
hogy az új bérlő igényt tartott a teljes területre, és a szakosztálynak el kellett költözni a
hetvenes évektől használt ingatlanból. Ebben az évben adjuk először bérbe a Frank-hegyi
turistaházat.
2003-ban létrehozásra kerül a Katona Futók Szakosztály. Igazából egy működő
egyesület olvadt be szakosztályként az Aurorába. A Katona Futók elsősorban aktív és
nyugalmazott katonák voltak, akik ország futásokat, és különböző megemlékező és
figyelemfelkeltő programokkal népszerűsítették a sportos életmódot és a Magyar
Honvédséget. Kiemelt rendezvényük volt az 1992-es Barcelona futás a nyári olimpia
jegyében, valamint a holokauszt-futás az auschwitzi koncentrációs táborba. A szakosztály
első elnöke Gárdos Vilmos alezredes. Később, 2007-ben Vakán Gyula alezredes lesz a
szakosztályvezető. 2004-ben Lukács Lászlót választják meg a Túraevezős Szakosztály élére.
2003-ban a Kispályás Labdarúgó Szakosztály 32 csapattal rendezte meg Budapest
Helyőrség Kispályás labdarúgó-bajnokságot. Az egyesület komoly szerepet vállal a Magyar
Honvédség szabadidősportjában és a nemzetközi katonasportban, katonai körökben csak
CISM-nek nevezett programok támogatásában. A HASE rendezi az MH Amatőr Mezei
Futóbajnokságot az MH Amatőr Sakk-bajnokságot és ez mellett evezős versenyt, valamint
gyerektáborokat szervezett.
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2004-ben, a HM-ben
történt létszámcsökkentés és
átszervezés
után
9
szakosztálya
(túraevezős,
kispályás
labdarúgó,
motorcsónak, tenisz, természetbarát, barlangkutató,
sakk,
katonafutók,
tollaslabda)
marad
az
egyesületnek és a taglétszám
megnőtt 867 főre. A HASE
jelentős segítséget nyújtott a
CISM
Katonai
Öttusa
világbajnokság
szervezésében,
ami
Székesfehérvárott
volt
megrendezve.
Egyesület
biztosította az egyéb más
CISM versenyekre utazó
katonacsapatok
sportruházattal
történő
ellátását és közreműködött a
HM
által
szervezett
rendezvények
lebonyolításában.
Komoly szerepet vállalt a HASE a Bécs-Budapest Szupermaraton futóverseny katona
válogatott felkészítésében és versenyeztetésében, de részt vett az MH szintű amatőr
Sportversenyek díjkiosztó ünnepségének lebonyolításában is. A Túraevezős Szakosztály
megrendezte a katonák részére az MH Evezős Versenyt és a fiatalok számára a Kormányos
Ifjúsági tábort szervezett. A végzett munkát értékelve Honvéd Aurora Sportegyesület elnyerte
a HM Humánpolitikai Főosztály által kiírt „legeredményesebb Sportegyesület 2004.” címet.
Közben, 2004-ben megalakul a Tollaslabda Szakosztály, melynek vezetője Varga Lajos lett.
2005-ben Farkas László alezredest választja az egyesület Küldöttközgyűlése a HASE
elnökének. 1994-ben az egyesület természetbarát szakosztályának a vezetője, majd a HASE
titkára lesz, később elnökhelyettes tisztséget töltött be egészen az elnöki megválasztásáig.
Az elnök ebben az évben vonult nyugállományba. Tényleges szolgálatának utolsó tíz évében
a Magyar Honvédség szabadidősportját és a nemzetközi katonasportot szervezte, ezért kellő
tapasztalattal a háta mögött vállalta a tisztséget. Farkas László sportirányú végzettsége (TF)
és sportszakmai ismerte, valamint Körmöczi András nyá. ezredes gazdálkodási tapasztalata
még erősebbé tette az egyesület működését. A küldöttek új elnökséget is választottak,
melynek tagjai: Farkas László, Sikesdi László elnökhelyettes, dr. Horváth István, Balázs
Sándor ezredes, Varga Lajos titkár. Felügyelő Bizottság elnöke Nagy László alezredes lesz.
Ebben az évben létrehozásra kerül www.hase.hu weboldal.
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2005-ben az adózók az egyesület részére több 700.000.-Ft-ot ajánlottak fel az szja
1%-ból. 2005-ben az egyesület taglétszáma ismét emelkedett és 913 fő. Tárgyévben az
egyesület több mint 45 millió forinttal gazdálkodhatott. Létrehozásra kerül az Íjász
Szakosztály Gera Ágnes vezetésével.
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2007-ben az egyesület át tér az elektronikus könyvelésre, amit Bandi bácsi már tud
ellátni, ezért Körmöczi úr előkészíti az elnökség számára az átadáshoz szükséges pénzügyi
zárásokat és az ügyvezetés megbízza Bea Zsolt könyvelőt a feladat ellátásával. Bea Zsolt
tagja az egyesület sakk- szakosztályának, ezért zökkenőmentesen ment az elektronikus
könyvelés átadása. Tiszavirág életűre sikeredett a könyvelési együttműködés, mert 2008-ban
a Quadrantida Kft.-nek kellett átvenni ezt a feladatot. A Kft. képviselője Benke Margit, aki
azóta megszakítás nélkül ellátja az egyesület könyvelését. Időközben a feltételek hiánya
miatt 2008-ban megszűnik az íjász szakosztály.
2009-ben elkezdődik az Evezős Szakosztály kálváriája a hajógyári szigeten. Az
állam elidegeníti a Hajógyári szigetet, ahol az Evezős Szakosztály vízi telepe volt. A HM
vagyonkezelői hozzájárulásával évtizedeken keresztül működött a szakosztály. Az új
tulajdonos, a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. ellenérték nélkül átengedte a HASE
részére terület használatát, de a közüzemi feltételrendszer (víz, áram) korlátozottan volt
biztosítva, ezért folytan akadályokba ütközött a szakosztály normál működése és a tagság
nem tudta végezni munkáját. 2009-ben történt sorozatos betöréseket követően az elkövetők
olyan mértékben megrongálták épületek vizes blokkjait és világítását, hogy azok
üzemeltetésre alkalmatlanná váltak, ezért közüzemi szolgáltatás igénybevétele lehetetlenné
vált. A csónakház nem tudta betölteni a működési feltételeket, ezért az egyesület 2010-ben a
23796/16 hrsz. alatt nyilvántartott területet átadta Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft.
részére és kezdetét vette a szakosztály menetelése.
Először a Szúnyog-szigetre később a Római partra, a BÍBIC csónakházba, azt
követően a Királyok útján lévő MÁV vízi telep költözött a szakosztály, majd 2012-ben
visszatért a Hajógyári szigetre a Budapesti Honvéd Sportegyesület Kajak-Kenu Szakosztály
vízi telepére, ahol 2 db katonai konténerben alakították ki helyüket a túraevezősök.
2010-2015 is aktív sportélet folyik az
egyesületben. Továbbra is a szakosztályok az
alkotó műhelyei a sportnak és mindent
megtettek, hogy a tagság részére biztosítsák a
sportolási feltételeket. A szakosztályok élen
sorra választják az új szakosztályvezetőket. A
2010-es tisztújításon ismét 5 évre bizalmat kap
Farkas László korábbi elnök. Elnökhelyettes
Sikesdi László ezredes, és elnökségi tagnak
választják Balázs Sándor ezredest, Dr. Horváth
István nyá. ezredest, valamint Varga Lajos
alezredest.
A küldöttközgyűlés dönt, hogy az elnökség létszáma 5 fő legyen, ezért 2011-ben
több ponton is módosításra került az alapszabály. 2013-ban elhunyt Grényi Imre a
természetjáró szakosztály kiváló túravezetője. 2014-ben elhunyt Nagy István a
teniszszakosztály vezető, akinek a helyébe Gönczi Nagy István kerül.
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Kicsit visszaugorva az időben 2012-ben a társasági adó alá kerül az egyesület, ami
miatt a Vitéz utcai és Frankhegyi turistaház után építményadó kötelezettséget állapít meg az
adóhatóság a Honvéd Aurora Sportgyesülettel szemben, de az elnök tényszerűen
alátámasztott indokolásának köszönhetően a hatóság mentesítette a klubot az adóhátralék,
illetve a jövőbeni adófizetési kötelezettség fizetése alól. Ez nagy segítség volt az egyesület
számára, mert nem kellett a követelést megfizetni. 2013-ban az egyesület birtokba adja a
Frankhegyi turistaházat a 2000 óta előleget fizető vevőnek.
Ebben az évben küldöttközgyűlési határozat alapján eladásra megpályáztatja a
HASE elnöksége a Vitéz utcai ingatlant, amit a Barlangkutató Szakosztály használt. Az
egyesület történetében addig nem látott vihar kerekedett a küldöttközgyűlési határozat miatt
és 2014-ben bírósági perre vitte az ügyet a szakosztály, amit elvesztett. Közben Taródi Péter
lemondott a szakosztályvezetői tisztségéről és helyette Simsa Péter töltötte be a
szakosztályvezetői pozíciót egészen a szakosztály 2015. évi megszűnéséig.
A Barlangkutató Szakosztály
fennállása alatt számos barlang és hegyi
mentésben
vett
részt. A tagok
alpintechnikai ismereteinek köszönhetően
épületek és kémények bontásaiban és
favágásokban vettek részt. A szakosztály
tagjai jelen voltak a földön és vízen, mert
művelték a sport minden műfaját, ha kellett
kutatták a barlangokat, búvárkodtak,
vitorláztak, síeltek, kerékpároztak.
Az egyesületnek egyetlen olyan szakosztálya volt, amelyik az 1978-as
létrehozásától kezdve az alapító 10 fő tagsággal működött 2015-ig. Kiváló közösség volt és
elismerés illeti tevékenységüket.
2014-ben XIII. kerület Sportosztály kezdeményezésére megalakul 21 fővel a HASE
Gyorstollaslabda Szakosztály. Szakosztályvezetői teendőket Dózsa Tamás látja el. Ebben az
évben Szöllős Béla helyett Bajdik János veszi át a Motorcsónak Szakosztály vezetői
teendőket.
2015-ös tisztújító küldöttközgyűlésen a küldöttek létrehozzák az ügyvezető elnöki
tisztséget, és megválasztjál elnöknek Marti Györgyöt. Farkas László elnököt ismételten
megválasztották a küldöttek az egyesület elnökének, de mostantól társadalmi elnöki
tisztséget tölt be a HASE-ban. Dr. Horváth István nyá. ezredes nem jelölteti magát elnökségi
tagnak és sok évtizedes munkássága után visszavonult az egyesület ügyvezetéséből.
Küldöttközgyűlés elismerve munkásságát örökös tiszteletbeli tagnak választotta Horváth
István urat. Felügyelőbizottság elnökének ismét Nagy Lászlót a Természetbarát Szakosztály
elnökét választja a Küldöttközgyűlés, míg tagjának: Iharosi Györgyöt és Rátóti Attilát. 2015.
július 13-án rendkívüli Küldöttközgyűlést hívott össze a HASE ügyvezető elnöke és az
1/2015. (VII.13.) Küldöttközgyűlési határozattal megszünteti a Barlangkutató Szakosztályt.
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Ebben az évben már csak 411 fő a HASE tagsága. A Tollaslabda Szakosztály
vezetését átveszi Balogh László Endre.
2016-ban Sikesdi László elnökhelyettes más irányú elfoglaltsága miatt nem tudja
vállani az elnökhelyettesi tisztséget, ezért benyújtja írásos lemondását. Ott Gábor
Katonafutók Szakosztályvezetőt beválasztják az elnökségbe. A 2016. április 5-ei
Küldöttközgyűlés Murin Jánost választja az elhunyt Iharosi György helyébe FB tagnak. Ebben
az évben lemond a Teniszszakosztály vezetői tisztségről Gönczi Nagy István és helyette
Nagy Géza kerül megválasztásra. A képen a katonafutók láthatók verseny előtti rajtnál.

A Honvédelmi Minisztérium kezdeményezésére a Katonamotoros (KAMOS)
Egyesület kezdeményezte a HASE-ba történő szakosztályként történő beolvadását.
A HASE szakmai irányítását az elnök és az elnökség, a sportszakmai vezetést a
szakosztályvezetők, illetve az önkéntesek látták el. 2016-ban az egyesületben elkülönült a
társadalmi és az ügyvezető elnöki munka. Operatív tartalommal jelent meg az egyesületben
az elnökhelyettesi tisztség, amely pozíciót Varga Lajos töltött be és igazolta szükségességét.
A szakosztályokon belül az elnökség és a tagok jelentős önkéntes közhasznú
munkát végeztek. Megfigyelhető volt, hogy az egyesület tagsága jelentősen csökkent és 300
fő alá esett, ami abból is ered, hogy a Budapest Helyőrség kispályás labdarúgóbajnokságban szereplő labdarúgókat nem tekinti az elnökség tagnak, csak azokat, akik külön
tagsági viszonyt is létesítenek az egyesülttel. A kisebb létszám és az elektronika terjedése
(banki utalások), valamint napi, heti és havi pénzforgalom jelentős mértékű visszaesése miatt
az egyesület központi iroda nyitvatartása heti egy alkalomra csökkent és a köztes időben a
két elnök látja el a napi feladatokat. A szakosztályok a heti egy-egy napon elintézik a
szükséges pénzügyeket a központi irodában. Vismeg Katalin ezeken a napokon elvégzi az
analitikus pénzügyi nyilvántartást és előkészíti a pénzügyi okmányokat könyvelésre, illetve
elvégzi a szükséges adminisztrációs munkákat.
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2017-ben Wiesner Zoltán veszi át a Gyorstollaslabda Szakosztály vezetését. A
szakosztály tagjai a sakkhoz hasonlóan a versenysportban szerepelnek, és nemzetközi
sikerekkel rendelkeznek. A gyorstollaslabda új sportágként robbant be a köztudatba és a
HASE tagjai hazai és nemzetközi szinten kiváló eredményeket produkálnak. A szakosztály
tagjai ott voltak a sportág hazai születésnél.
2019-ben létrehozásra kerül a Darts Szakosztály, melynek vezetésével Gyárfás
István lett megbízva és ezzel a HASE szakosztályainak száma 11. A szakosztály gyorsan
kialakította a működési feltételeket és bekapcsolódott az országos bajnokságba, ahol
elismerésre méltó eredményeket érnek el versenyzés és szervezés területén egyaránt. A
Darts Szakosztály létrehozásával az egyesület szakosztályainak a száma 11-re nőtt, de
elmondhatjuk, hogy a HASE az eltelt ötven év alatt 10 – 11 közötti szakosztály szám
jellemezte. Az egyesület megalakulás utáni években volt időszak, amikor a szakosztályokon
belül szakágak is voltak ezzel növelve és színesítve a sportolási lehetőségeket.
2019. decemberében felfedezik Kínában a koronavírust, ami COVID-19 néven kerül
a köztudatba, és ekkor még nem sejtette az emberiség, hogy majd 2020. március 11-én
világjárvánnyá nyilvánítják. A nemzetek megtanulják a pandémia kifejezést, amivel 2020-tól
együtt élnek az emberek és kezdetét veszi a hullámokban előtörő fertőzés sorozatok, melyek
újabb és újabb mutációt öltve hol felerősödik, hol gyengül.
2020 év elején, Magyarországon még csak a hírekből hallattuk, hogy milyen súlyos
következményei vannak a fertőzésnek és csak reménykedtünk, hogy nem éri el hazánkat,
pedig már Olaszországban tombolt a halálos kór. A HASE 2020. január 28-án megelőzve a
világjárvány hazai kirobbanását megtartja tisztségviselő választását, melyen a
Küldöttközgyűlés megválasztotta immár 4. alkalommal Farkas Lászlót a HASE elnökének, és
másodjára Marti Györgyöt ügyvezető elnöknek. Két új elnökségi tagot is választott a
Küldöttközgyűlés Bajdik János motorcsónak szakosztályvezető és Sipos Sándor Katonafutó
Szakosztály tagja személyében. A Felügyelő Bizottság összetétele Nagy László elnök, Murin
János (sakk szakosztály tagja) és Südi Éva (természetbarát szakosztály tagja, pénzügyese)
tagok. Ebben az évben a világot maga alá dönti a CIVID-19 koronavírus-járvány, és
folytatódik a véget nem érő járvány hullám sorozat.
A 2020. márciusában kihirdetett világjárvány több hullámban tört hazánkra és a
világra ezzel a nemzeteket eddig sosem tapasztalt védekezésre kényszerítve. A bevezetett
korlátozások teljesen leállították az egyesület(ek) sportéletét és csak a rövid, pár hónapos
könnyítési időszakban volt lehetőség a sportolásra. Az egyesület elnöksége elektronikus
hírközlő eszközök igénybevételével ülésezett és hozott döntéseket a hatáskörébe tartozó
témákban. A csoportos, szervezett szabadidősport élet megállt. Megismerkedtünk a
különleges jogrenddel, a veszélyhelyzettel az otthoni munkavégzéssel, uszodák, sportpályák
bezárásával és megtanultuk a helyes kézfertőtlenítő kézmosás menetét, a szájat és orrot
eltakaró maszk viselésének szabályait.
A járvány harmadik hulláma miatt hozott védelmi intézkedések nem tették lehetővé,
hogy a 2021. május 25. napján 16.30 órára tervezett HASE éves rendes beszámoló
Küldöttközgyűlés megtartásra kerüljön, ezért a törvényi szabályoknak megfelelően az
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egyesület ügyvezetése az elnökség személyes részvételtől tartózkodva, elektronikus úton
hozott döntést a beszámoló elfogadásáról. Ez miatt az egyesület nem tudott megemlékezni a
HASE megalakulásának 50. évfordulójáról. Abban bízunk, hogy a tagsággal együtt 2021.
októberében méltón megünnepelheti az egyesület fennállásának ötvenedik évfordulóját.
Összegzés
Visszatekintve az eltelt 50 évre megállapíthatjuk, hogy az egyesület alapítása
pillanatától a honvédelem ügyét szolgáló civil szervezetként került létrehozásra. Az eltelt
ötven év alatt nagyon sok katona és honvédségi dolgozó számára nyújtott sportolási
lehetőséget a HASE. Ez alatt hosszú évtizedek alatt az alapító tagok az egyesülettel
korosodtak és sajnos sokan közülük elhunytak, akiknek emlékét örökre megőrizzük. Az
egyesület végigjárta a fejlődés rögös útját és az 1990-es évek közepére a tagságának
létszáma eléri csúcsát. A HASE gazdálkodása stabil és az egyesületben aktív sportélet folyik.
A rendszerváltással (1989) elkezdett haderőátalakítás a több mint 100 ezer fős haderő
létszámát az évezredre lecsökkenti 36 ezer főre, majd 2010 körül 29 700 főre, ami miatt az
egyesület taglétszáma lassan elkezdett csökkenni. Mivel az egyesület tagsága elsősorban a
Budapest fővárosban lévő katonai szervezetek állományából kerül ki, ezért az önkéntes
alapú, kis létszámú haderőből nehéz az utánpótlás biztosítása. Azt is tudni kell, hogy
Budapest fővárosban nyolc honvéd sportegyesület is működik, melyek szintén a honvédség
számára kívánnak sportszolgáltatást nyújtani. Hasonló a helyzet Budapest XIII. kerületében
is, ahol számos sportklub működik, melyek elszívják az utánpótlást. A HASE alapvetően a
haderő számára kíván sportszolgáltatást biztosítani, ezért az utánpótlás neveléssel csak
kevés szakosztály foglalkozik. A versenysport és az utánpótlás, a sakk, a gyorstollaslabda,
és a darts szakosztályokban van jelen. Az egyesület az ötvenedik évforduló idején közel
250 fő taggal rendelkezik.
Az elmúlt évtizedek tömegesült sportolási szokásait felváltotta a rendszeres, kisebb
létszámmal művelt sportolási forma. Az egyesülethez kötődő tagság számára elsősorban a
szakosztályok közösségei adják az otthon melegét. Ezekben a kis közösségekben biztosítjuk
a sportolási feltételeket. Az egyesület ügyvezetése és napi ügyek intézése lecsökkent, ebből
adódóan egy fő pénzügyi referens Vismeg Katalin látja el tagság pénzügyeinek és egyéb
adminisztrációs ügyeinek intézését. Ezt a munkát segíti önkétes munkában Márta Emese
évek óta. Az elektronikus könyvelés és adatszolgáltatás, illetve számlázás világában nem
nélkülözhető a megbízható könyvelés, amit Benke Margit lát el, akinek a munkája több mit az
egyszerű kettős könyvvitel. Margó, adó- és pénzügyi tanácsadásai nélkül nem tudna működni
az egyesület.
Az elnökség létszáma öt fő. Az elnökségi ülések közötti időszakban az ügyek vitelét
a társadalmi elnök és az ügyvezető elnök látja el. A HASE 50 éves fennállása a
szakosztályokba lévő tagság nélkül nem jöhetett volna létre. A Tagság és a
szakosztályvezetés áldozatos és önzetlen munkája adja a Honvéd Aurora Sportegyesület
múltját, jelenét és jövőjét, ezért nem lenne teljes az ötvenéves visszaemlékezés a
szakosztályok bemutatása nélkül.
Írta és szerkesztette: Farkas László HASE elnök
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Túraevezős Szakosztály
Ámulatba ejtő a víz látványa és
ereje, ami mindig is lenyűgözi az
embereket. Biztos, hogy különleges
hatása van az emberre a víz közelsége.
A víz és az őt körülvevő táj, legyen szó
tóról, folyóról, tengerről vagy óceánról,
egyenesen a boldogság forrása. Talán
ezért is gondolta pár lelkes vizet és a
természetet kedvelő katona, hogy 1971
őszén megalakítják a Túrevezős
Szakosztályt.
A szakosztály az Aurora egyik alapító szervezete. 1971 őszén a Budapesti Honvéd
Sportegyesület túraevezős szakosztályának korábbi lelkes tagjai kezdték építeni a
szakosztály jövőjét.
Mivel önálló vízi bázissal nem rendelkezett a szakosztály, ezért a Budapest, Margitszigeti csónakházban, kilenc hajóval és néhány kabinban kezdték meg működésüket, Kovács
Péter vezetésével. A kiváló toborzó munkának és az evezés népszerűségének
hatására Budapest helyőrség tisztjei, tiszthelyettesei, honvédség dolgozói és hozzátartozóik
köréből rohamosan nőt a szakosztály taglétszáma. Volt olyan időszak (’80-as évek), amikor a
taglétszám elérte a 400 főt is, de ez sajnos, nem jelentette a rendszeresen sportolók számát
is.
Rövid idő alatt a szakosztályban aktív sportélet alakult ki. A szakosztály kinőte a
Margit-szigeti vízi bázisát, ezért 1976-1977-ben a Honvédelmi Minisztérium támogatásával a
Hajógyári-szigeten, a helyőrségi üdülő területén kialakításra került a HASE új vízi bázisa. A
Hajógyári-szigeten a szakosztálynak már 80 hajója, korszerű javítóműhelye és kulturált
öltözője volt. 1980-ban egy harmadik barakk épülettel gazdagodott a szakosztály. A
sportolási feltételek adottak voltak. A Honvéd Aurora Sportegyesület Vízitúra Szakosztálya a
nyolcvanas években fogalom lett. Ezekben az években élte virágkorát a szakosztály.
Tagsága komoly sikereket ért el a szabadidősport és a versenysport területén.
1983-ban a Budapesti Honvéd Sportegyesületből átkerült a HASE-ba a
Versenyvezős-szakosztály, akiknek a telephelye a Csepel-Dunaág volt 1991-ig. A
kupaversenyek sokaságában, a Magyar Bajnokságban sikereket, sikerekre halmozott a
szakosztály. A HASE maga is több Kupát alapított, és hosszú éveken keresztül minden
évben megrendezte a Hajógyári-szigeten a „Majális évadnyitó sportnapot”, ahol sport mellett
a közös bográcsozás, tábortűz, és együtt éneklések erősítették a szakosztály és az egyesület
közösségét. Ebben az időszakban a vízi túrák mellett a gyalogos túrák is jelentős mértékben
jelen voltak a szakosztály életében. A Honvédelmi Minisztérium és a HASE kiváló partneri
kapcsolatának köszönhetően a HASE túraevezős szakosztálya anyagilag, és taglétszámában
megerősödött. A szakosztályban a sportélet még nagyobb fokozatra kapcsolták.
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Minden tavasszal lelkes társadalmi munka előzte meg a híres évadnyitó versenyt,
ahova az egyesület más szakosztálya is kitelepült sátrakba (barlangászok, teniszezők,
labdarúgók, természetjárók stb.). Az évadnyitó sportnapra sok hajóval más egyesület túrázói
is eljöttek, de a versenyt legtöbbször a HASE nyerte, mert a hazai pálya előnyeit
kihasználva a szakosztály lelkes tagjai többször is rajthoz álltak, hogy megkerülve a
Hajógyári-szigetet a HASE-t a dobogóra juttassák.
A szakosztály éveken keresztül
szervezett vízi-táborokat a honvédségi
dolgozók gyerekei részére. A táborok
között volt állótábor a szigeten, és
vándortábor a Dunán, a Tiszán, a
Körösön.
A vízi évad végén
gyalogtúrát, kerékpártúrát, télen síelést
szerveztek a HASE Síszakosztályával.
Decemberben már készen állt a következő év túraprogramja, melyet a februári
szakosztály gyűlésen kiosztottak a tagság részére. Péntekenként voltak klubnapok a
Tisztiházban, ahol tagdíjat lehetett fizetni, diavetítést nézni az elmúlt év eseményeiről,
fényképeket cserélni, vagy csak együtt lenni, beszélgetni.
A rendszerváltást követően megváltoztak a feltételek. A csónakház nem sokat
fejlődött, a hajópark viszont igen, és ez volt a fontos. A vízi bázis karbantartását,
állagmegóvását a szakosztály tagsága önkéntes munkában végezte. 1990-es évek kezdete
számos nehézséget hozott az egyesület és a szakosztály életében. A megváltozott jogi
viszonyok, a Magyar Honvédség folyamatos át- és leszervezése kihatott az egyesület és a
szakosztály sportéletér is.
Az utóbbi 20 év a stagnálás
majd később egyfajta „hanyatlás” vette
kezdetét. Csökkent a tagság létszáma,
kevesebben vesznek részt a túrákon,
nincs az a megszokott tűz, tenni
akarás. 2010-ben bekövetkezett az,
amit soha el nem tudott senki képzelni,
el kellett hagyni a Hajógyári-szigetet. A
szakosztály tagjait és a HASE vezetést
lesújtotta a hír.
Nehéz volt közel negyven év után elhagyni a sokak számára második otthonuknak
számító vízi-bázist. A költözés előtt racionalizálta a szakosztály hajóparkot, és a tagság
meghozta döntését a jövőt illetően. Római-parton a Bíbic Evezős-telepen talált ideiglenesen
menedéket a szakosztály, majd a népszigeti csónakházba költözött. Nem könnyen, de
megoldódott ez a fájdalmas kérdés, és jó helyet talált magának a szakosztály a Népszigeten,
ahol a remény sugarai övezik a jövőt.
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A 2010-es rekord árvíz miatt a
szakosztály hajói kivételével szinte minden a víz
martalékává vált a népszigeti csónakházban. A
kitartó maradék tagsággal sikerült ismét talpra
állni és egységes csapatként tovább működni. A
váltással a szakosztály újra magára talált és a
múlt siratása helyett a jövőbe tekint.
Közben
a
remény
sugarai is pislákolni kezdenek,
mert 2012-ben a Honvédelmi
Minisztérium döntése alapján a
HASE
részére a
Budapesti
Honvéd Sportegyesület evezős
telepén helyet kell biztosítani. A
Honvédelmi Minisztériumi döntés
és a gyakorlati megvalósítás még
várat magára, mert ki kell
alakítani a szükséges feltételeket.
Az egyesület elnöksége és a szakosztály vezetése 2010-ben döntést hozott arról,
hogy a BHSE vízi telepére egy HASE hallgatói tagozatot tervez elhelyezni. Ezzel talán újból
visszatérhet a szakosztály a Hajógyári - szigetre.
Végre,
2012-ben
ismét
lehetőséget kapott a szakosztály a
visszaköltözésre, az Óbudai- szigetre, a
Budapesti Honvéd Sportegyesület
Kajak-kenu
Szakosztály
Vízi
Sporttelepére. Ebben nagy szerepe volt
Farkas László elnöknek, aki két
konténer telepítését kezdeményezte a
tárcánál, ami a mai napig a szakosztály
alap bázisa.
Természetesen külön köszönet illeti a BHSE vezetését és a Kajak-kenu szakosztály
vezetését, akik befogadták a HASE túraevezős szakosztályt.
A szakosztály rendszeres
sportolását nagyban segíti Farkasné, a
mindenki Anikája, a vízi telep gondnoka.
Köszönet a befogadásért Anikának és a
mai
napig
tartó
töretlen
segítőkészségért.
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A szakosztály taglétszáma ugyan erősen lecsökkent részben a hányatott sors miatt,
részben azért, mert sokan kiöregedtek és már nem tudnak vízre szállni.
Sajnos, jó néhány igazi, szeretetre méltó, csodálatos sporttársat is örökre elveszített
az egyesület Túraevezős Szakosztálya, akik már az égi vizeken eveznek tovább: a mindenki
Bori mamája Kleyer Boriska, a gyerekek türelmes evezős mestere, a szakosztály nótafája, a
fésűfelelős Tatus, akinek az anyakönyvezett neve: Csiki János, és Kővágó Tibi, Iharosi Gyuri,
akiknek az emlékét örökre megőrzi az egyesület.
Az Evezős Túra Szakosztály
létszámának csökkenése ellenére a
maradék lelkes evezősök, és néhány új
tag továbbra is összetartóan működik
együtt.
A
szakosztály
évente
megszervezi a Pünkösdi túrát Vajas-fok
– Dusnok – Baja – Szeremle között. Itt
aztán mindig a legváltozatosabb dolgok
esnek
meg
az
evezősökkel:
- hol eltörik egy kormánylapát,
- hol kilométer hosszan olyan nád
torlasz kerül a hajók elé, hogy csak
erőszakos átkeléssel lehet a szó szoros
értelmében átlökdösni a hajókat (no
persze benne ülve) az akadályokon, hol elfogy a víz a Szeremléből, és az
utolsó egy-két kilométeren szó szerint
az iszapban dagonyázva kell végig
vonszolni a hajókat.
A túrázókkal minden túrán
történik valami emlékezetes dolog,
amit a későbbiek során jókat
nevetve elevenítenek fel a tagok. A
szakosztály többször indult a
Vízitúra kupa versenyen. A legjobb
eredményt 2018-ban érték el, ahol
túraevezős kategóriában a dobogó
harmadik fokára állhattak.
2019-ben a szakosztály aktívan részt vett az Volunteer Initiative for a Sustainable Po
(VISPO), Európai Unió LIFE VISPO által támogatott környezetvédelmi projektben, melynek
keretében Esztergomtól az Óbudai-szigetig tisztították meg a folyót és a partokat a
hulladéktól. A HASE Túraevezős Szakosztálya biztosította a résztvevők számára a hajókat, a
kormányosokat, és a földi kíséretet Esztergomtól Budapestig iszonyat mennyiségű szeméttől
megtisztítva a megáradt Dunát.
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A társadalmi aktivitás mellett a szakosztály folytatta a Mosoni-Duna túrát, 2020-ban
a Tisza-tónál, és a Ráckevei-Soroksári Dunán több napos vízi kalandokban volt része a
túrázóknak. Sajnos a Covid miatt a Hajógyári-szigeten lévő telepnek elég hosszú időre be
kellett zárnia kapuit.
Mivel
a
szakosztály
több
lábon
áll,
ezért
szerencsére a KisDunán tárolt hajóval
és további két hajóval
a veszélyhelyzet alatti
védelmi intézkedések
maradéktalan betartása mellett egyénileg kis létszámmal ( egy háztartásbeli) továbbra is
hódolni tudtak a szakosztály tagjai szenvedélyüknek.
A szakosztály előrelátó gondolkodásának köszönhetően nem kellett teljesen
felhagyni az evezés örömével, kötöttségekkel biztosítva volt számunkra a vízre szállás
lehetősége. A HASE túraevezősei az elmúlt 50 évben bebarangolták a csodás kis szigeteket,
körbe evezték a rengeteg úszó lápot, tanösvényt, a Kvassay zsiliptől – Ráckevéig.
Felnőtteket és gyermekeket tanítottak nyílt nap keretében a víz tiszteletére, szeretetére és az
evezés alapjainak elsajátítására.

A szakosztály hitvallása, hogy a fiatalokkal megszerettessék és óvják, vigyázzák,
vizeinket, ahogyan azt teszi a Honvéd Aurora Sportegyesület Túraevezős Szakosztálya
immár ötven éve. A szakosztály lelkes tagjai ez alatt az öt évtized alatt mindent megtettek a
fennmaradásukért, hitvallásukért abban bízva, hogy az utánuk jövő generációnak átadták azt
a tudást, ami a csodálatos vízi világ nyújthat az emberiség számára és csak reménykednek
abban, hogy a fiatalok is átadják gyermekeinek ismereteiket. Az így átadott értékrend lehet a
remény arra, hogy tovább viszik az elődök staféta botját a jövő nemzedékének.
Írta: Lukács László, Szabó Éva, Farkas László
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Motorcsónak Szakosztály
A Motorcsónak Szakosztály története előbb kezdődött, mint ahogy megalakult a
Honvéd Aurora Sportegyesület, mivel elődje a Honvéd Folyami Flottilla Sport Kör, a
bélyegzőjén csak „FLOTTILLA SE”, ezért érdemes visszatekinteni a gyökerekig, mert
szakosztály valamennyi mozzanata az önálló fegyvernemként (1947) működő hadihajósok
sportéletét szolgálta.
A magyar sporttörténelem aranykorában – amikor hazánk számos sportágban
nagyhatalomnak számított – 1952-ben alapították a Flottilla Sport Kört, melynek keretében
kezdte meg működését a HASE jelenlegi jogelőd szakosztálya. Az akkori jogszabályoknak
megfelelően az alakulat saját költségvetéséből működtette, így biztosította a bázist, a
motorcsónakokat, a szükséges üzemanyagot és a szervezet egyéb működési feltételeit. A
„FLOTTILLA SE” öt szakosztályt, így a motorcsónak, az evezős, a labdarúgó, illetve a
síszakosztályokat Budapesten, míg a vitorlást Siófokon, saját bázisán működtette. Az
egyesület elnöke Zsenei László őrnagy a Flottilla HM-i elöljáró szervének vezetője volt.
A Motorcsónak Szakosztály a HM-től kapott úszó-csónakházban települt az Evezős
Szakosztállyal, gyakorolva annak parancsnoki funkcióját is. A csónakházat a Flottilla hajói
mozgatták és kötötték ki az évszakoknak megfelelően igény szerint. Sportidényben a
margitszigeti Honvéd Üdülőnél, míg télen az Újpesti-öbölben a Hadihajós Szertár területén
állomásozott. A csónakházban helyezték el a motorcsónakokat, javítóműhelyt, alakították ki
az irodákat, a pihenő és kommunális helységeket, illetve felcsatolták az úszó üzemanyag
tárolót (bunkert). Az elektromos áramot és az ivóvizet a partról vételezték a HM számlájára,
míg az üzemanyagot a Flottilla rendszeresen pótolta.
A szakosztály sportolói a hivatásos, a továbbszolgáló illetve a polgári alkalmazotti
állományból, kisebb részben külső polgári személyek köréből kerültek ki néhány
sorállományú segítővel. Állandó létszáma 50 fő körül ingadozott. A szakosztály vezetője
Szecsődi János szds. a Táncsics Mihály Katonai Akadémia Hadihajós Tanszékvezetője, míg
ügyvezetője és gondnoka Pribék Mihály polgári alkalmazott volt. Három motorcsónak
kategóriát alakítottak ki, a gyorsasági versenyre a „papucs”, túrákra a „farmotoros”, kedvtelési
célokra a „beépített motoros” hajókat. A hajótestek anyaga általában alumínium volt, a váci
hajógyárban készültek, míg a motorok különböző kategóriákban Johnson, Laross, Kovács és
Buday termékekből állott. A hajók ekkor honvédségi tulajdont képeztek, beszerzésüket,
átépítésüket és üzemeltetésüket HM előírások szabályozták.
A szakosztály verseny és tömegsport jelleggel működött, de részt vett állami
protokoll rendezvények biztosításában, árvízvédelemben, illetve egyéb honvédelmi feladatok
eredményes végrehajtásában. Az aranykor 1957 májusáig tartott. Az akkori honvédségi
szabályzók megváltoztatásával – katonai alakulatok saját költségvetésükből nem
működtethettek sportegyesületet – összevonták a katonasportot Budapesten Budapesti
Honvéd néven, így a csónakház részükre átadásra került, míg a motorcsónakokat a tagok és
mások megvásárolhatták, ugyanígy az evezős és vitorlás hajókat is. A Flottillánál egyedül a
Labdarúgó Szakosztály működhetett tovább társadalmi alapon az alakulat megszűnéséig
2001-ig. Utolsó elnöke Molnár Sándor ezredes, míg szakosztályvezetője Rákos János volt.
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A Flottilla Sport Kör feloszlásával egy időben felszámolásra került az alakulat siófoki
bázisa is, ahol addig a Vizi kiképzéssel együtt a Vitorlás Szakosztály is működött, mely
szakosztályvezetője Gáti Vilmos alhadnagy, a kiképzőbázis vezetője volt. Gáti Vilmos a
berendezésekkel együtt Budapestre, a Hadihajós Szertárba került polgári beosztásba, így
szakosztályának további működtetését még társadalmi alapon sem lett volna képes tovább
folytatni, ezért magán alapon motorcsónak sporttal kezdett foglalkozni. Ő maga és a régi
hivatásos tagok éltek az adódó lehetőséggel, kedvezményesen vásároltak a felkínált
eszközökből saját motoros hajót és így megszakítás nélkül egyénileg folytatódhatott a vízi
sportélet parancsnoki engedéllyel a bázisokon, egy időben a Flottilla Kikötőjében és az
Újpesti-öbölben lévő Hadihajós Szertárban. A bázisok kedvező feltételei nem hagyták elhalni
e tradíciót. A kollegiális és a parancsnoki hozzáállás támogató volt. Egyre gyakoribbá váltak a
baráti összejövetelek, szakmai vízitúrák a két bázis „motorosai” között, mely felső
kezdeményezésre 1971-ben Honvéd Aurora SE néven új sportszervezetté alakult a három
alapító a túraevezős, a vitorlás és a motorcsónak szakosztályokkal, immár hivatalos
formában, melyek központi honvédségi támogatásban is részesültek.
A
Motorcsónak
Szakosztály
tagjai
saját
eszközeikkel működtek tovább a
két bázison, alapító tagok: a
Flottillánál Újvári Gyula őrnagy
technikai szolgálatvezető, a HHJ
Szertárnál Gáti Vilmos polgári
alkalmazott művezető. A tagság
szakosztályvezetőnek
Gáti
Vilmost választotta. A szakosztály
létszáma
10-15-fő
között
ingadozott.
Tevékenységük egyéni és csoportos túrákban, illetve vízi sportok motoros
biztosításában teljesült ki. A képen dunai kikötés látható. A HASE központi szerveitől
korlátozott üzemanyag ellátásban is részesültek, de bázis híján tevékenységük nem tudott
kiteljesülni. Helyzetüket tovább nehezítette a Hadihajós Szertár megszűnése (1978), így a
létszám is felére csappant, ekkor már túlsúlyba került a szakosztálynál a nem katona
sportoló. A szakosztályvezető a Flottillánál kapott beosztást. Szervezőkészsége folytán az
1980-as években ismét a létszám lassú növekedéssel kezdett visszaalakulni az optimális
arány. Gáti Vilmos szakosztályvezető 1999-ben váratlanul elhunyt, a szakosztály ismét
válságba került.
Teendőit ügyvezető minőségben Gáspár Gyula alezredes, kiképző főtiszt vette át,
aki átmenetileg felvállalta a szakosztály ügyeinek-bajainak, hátralékainak rendezését,
valamint új koncepciót terjesztett elő a HASE elnökségének irányába, ahol az elnök Tóth
Ferenc nyá. vezérőrnagy személyes támogatása által a szakosztályt megmentette a
megszűnéstől és bizalmat adott az újra alapításhoz, a további kibontakozáshoz, a felvázolt
koncepció kiteljesítéséhez, a szakosztály bázis megteremtéséhez.
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A képen az egyesület
tulajdonát képező nagy ponton
látható. Az új okmányok és a
működési rend kidolgozásával
egyidejűleg 2001-ben megtörtént
a megszűnő Honvéd Folyami
Flottillától a koncepcióban is
tervezett nagy ponton átvétele,
ami
már
korábban
is
alkalmasnak
bizonyult
a
Motorcsónak
Szakosztály
bázisának
befogadására.
További
kiegészítő
berendezések előtalálása és
átvétele, illetve a tagság
adományai által a szakosztály
felszereltsége
kiegészítésre
került, alkalmassá vált az önálló
klubéletre. A 2000. évben
újraválasztott
vezetőség
sikeresen
megbirkózott az
alakulat megszűnésével járó
egzisztenciális
és
egyéb
nehézségekkel.
Szakosztályvezetőként Szöllős Béla alezredes, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és
Hadihajós Ezred parancsnokhelyettese vezette 2019-ig. A képen Szöllős Béla, Fodor Jenő és
Varga Lajos látható.
Ebben az időben a
szakosztályvezető-helyettes
Sárady Rezső nyá. őrnagy,
aki aktív szolgálati ideje alatt
hadihajós
kapitányként
szolgált és nyugállományba
vonulása után a hajózási
ismereteit és mérhetetlen
tapasztalatával segítette a
szakosztály
munkáját.
Ügyvezetőként Gáspár Gyula
alezredes
végezte
a
szakosztály napi feladatainak
ellátását.
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A létszám emelkedése azóta folyamatos, tagjainak 2/3-os többsége ismét
katonákból áll. Gáspár Gyula 2010-ben váratlanul elhunyt, helyét Bajdik János vette át a
szakosztály ügyvezetőjeként.
2014-ben Szöllős Béla és Sárady Rezső visszavonult, helyüket
szakosztályvezetőként Bajdik János, szakosztályvezető helyettesként Toma László és
ügyvezetőként Fodor Jenő vette át.
A kiemelten közhasznú szervezet (HASE) szakosztályaként együttműködési
megállapodás keretén belül szorosan együttműködik a befogadó alakulat MH 1. Honvéd
Tűzszerész és Hadihajós Ezreddel, valamint a DVRK Dunai Vízirendészeti Rendőr
Kapitánysággal, ezen jól működő megállapodás keretein belül a szakosztály részt vesz az
augusztus 20-i nemzeti ünnep vízi biztosításában.
A
befogadó
alakulat rendezvényeinek
vízi
biztosításában,
valamint a Zebegényi
Hajózási
Múzeum
tulajdonosa Farkas Judit is
tagja a szakosztálynak,
társadalmi munkában a
szakosztály évente két
alkalommal részt vesz a
múzeum
karbantartási
munkáiban, a kiállított
értékek
és
terület
állapotának
megőrzésében.
A képen a 2019-es karbantartási munkákban résztvevő szakosztály tagok láthatók.
A szakosztály célja az együttműködési megállapodásokban foglaltak maradéktalan
betartása, a tagság hajózási tudásának fejlesztésé, valamint a tagok természeti környezetben
történő rekreációjának biztosítása. A HASE Motorcsónak Szakosztály jelenlegi 32 fős
tagsága is az MH Hadikikötőben lévő bázisán, az egyesület tulajdonát képező nagy-pontonon
települ. A kikötő bázis kellően felszerelt, ami biztosítja a szakosztály működéshez az alapvető
működési feltételeket. A szakosztály rendelkezik 2db alumíniumladikkal, 1db tengeri
munkacsónakkal és a tagság tulajdonát képező, különböző kategóriájú motorcsónakokkal,
melyek üzemanyag ellátását a tagok egyénileg biztosítják. A hadihajós kikötő méretéből
adódóan a hajók tárolása korlátozott, ezért a szakosztály létszáma mindig a lehetőségekhez
igazodik és elsősorban a hajóval rendelkezők és azok családtagjai alkotják a szakosztály,
családias tagságát.
Írta: Bajdik János, Boros Csaba, Toma László és Farkas László
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Természetbarát Szakosztály
A Természetbarát Szakosztály több tagja alapítója volt a Honvéd Aurora
Sportegyesületnek. Az alapítás évében természetjárók az evezősszakosztályban, mint a
természeti környezet kedvelői, a Szárazföldi Túrázó Szakkörként került megalapításra. A
természetjárók, amikor még mint szakkör voltak jelen az egyesületben szoros
együttműködésben voltak túraevezősökkel, akik maguk is aktív túrázók. A természetjárás
utáni igény rövid idő alatt szükségessé tette egy önálló szakosztály létrehozását, ahol már
egész évben biztosított volt a tagok számára az aktív rekreáció. A természetjárás önálló
Természetbarát Szakosztályként 1973-ban jelenik meg a Honvéd Aurora Sportegyesületben.
Sajnos a szakosztály alapítói ma már nem élnek. A szakosztály legrégebbi tagjai, akik ma is
aktívak Südi Éva, Jakab Sándorné (Maya) és Czuczka Árpád túratársak és a
szakosztályvezető Nagy Gerő László nyá. ezredes.
A HASE Természetbarát Szakosztály szakosztályvezetői a megalapítástól napjainkig:
Szűcs Imre, Hegyessy Árpád, Kurusta János, Farkas László, Balogh Béláné (Irénke), és a
jelenlegi vezető: Nagy Gerő László sporttárs, aki egyben az egyesület felügyelő
bizottságának elnöke is. A szakosztály aktivitását igazolja, hogy már a kezdetekben éves
szinten több mint 50 túrát szerveztek tagjaik számára. Az évek bizonyították, hogy a
szakosztály rendezvényeivel, túramozgalmaival jól szolgálja a természetjárást és a honvéd
hagyományápolást.
Napjainkban
a
szakosztály
tagok az országot
behálózó turista
utakon
70-80
túrán is részt
vesznek,
ami
kiváló
teljesítmény.
A legnépszerűbb túrák egyike a Nőnapi hóvirágnéző túra a Pilisben, ami immár 20 éve
kiemelt programja az egyesületnek. A képen egy nőnapi túrán résztvevők csoportja látható.
A szakosztály az erdei sétákon túl elsősorban az állomány fizikai képességeinek
fejlesztését támogató programok szervezését helyezte előtérbe. A szakosztály fennállása óta
az évfordulós túrák meghatározó szerepet töltenek a tagság életében. Az 1848-49-es
Forradalom és szabadságharc 140. évfordulóján történelmi múltunk emlékezetes és dicső
napja emlékére beindította első sikeres országos érintőpontos jelvényszerző túramozgalmat
a „Túrákra! Talpra Magyar!” elnevezéssel. Az események évfordulóján és helyszínein másfél
év alatt lehetett 3 fokozatban teljesíteni a túrákat.

39

Alább egy túrapecsét és egy jelvény (kitűző) látható.

Hasonlóan kiemelt rendezvény az 1956os forradalom és szabadságharc küzdelmeit,
szellemiségét és emberi sorsait hozta közelebb a
ma turistájához a „Mindent a hazáért!” 56-os
emlék-túrasorozat. A Budapesti Természetbarát
Sportszövetség honlapjáról ez a túrafüzet is
kinyomtatható. A túra végrehajtása az
igazolófüzet alapján egyénileg vagy csoportosan
történhet. Minden végrehajtott túra az
igazolófüzetben jelzett helyen bélyegzéssel vagy
a helyszínen készített egyéni fénykép későbbi
beragasztásával igazolható. A bronzjelvény
érintőpontjai: Recsk, Szeged, Budapest,
Kaposvár,
Székesfehérvár,
Miskolc,
Mosonmagyaróvár, Salgótarján és Kiskunmajsa
/56-os Emlékmúzeum/. Az iskolások és a fiatalok
részére kidolgoztunk egy külön túrasorozatot a
budapesti történelmi helyszínek bejárására, és
az események megismertetése céljából.
A Rákóczi szabadságharc zászlóbontásának 300. évfordulója alkalmából újabb
történelmi túrasorozat került kidolgozásra és meghirdetésre „Cum Deo pro Patria et libertate!”
Ez a szabadságharc (1703-1711) a feudális Magyarország legnagyobb
szabadságküzdelme, nemzeti történelmünk jeles eseménye volt.
Bronz jelvényt kaphatott az a sporttárs, aki 12 pontot gyűjtött össze.
Ezüst jelvényre jogosult volt az, aki húsz pontot gyűjtött össze és
arany jelvényben az részesül, aki az emlékhelyek felkeresését a 300.
évfordulóján az események következetes sorrendjében hajtja végre. A
jelvényeket a túra füzet bemutatásával, vagy beküldésével, minden
évben, december hónapban igényelhetik meg.
A szakosztály 2008-ban életre hívta a Magyar Honvédség állománya részére a HASE
20 km-es teljesítmény túrát. Ez a program több mint a túra és természetjárás, ezért kiválóan
alkalmas az állomány fizikai képességeinek fejlesztésére és szinten tartására. A teljesítmény
túra nyitott, azon bárki részt vehet. A Magyar Természetbarát Szövetsége is szerepelteti éves
túra programjai között a kihívást. A rendezvényen résztvevők száma volt, amikor meghaladta
a 150 főt is. 2010-ben 124 fő induló sporttárs regisztráltatta magát, melyből 118 teljesítette a
túrakiírást.
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A rajt és a cél Hűvösvölgyben a
Gyermekvasút
végállomásán
volt.
A
teljesítménytúrán résztvevők a túrakiírás
útvonalán több ismeretlen katona sírját
keresték fel, és elhelyezték a nemzeti
szalagból készült kegyeleti szalagcsokrot. A
Budapesti
Természetbarát
Szövetség
Elnöksége a 2009.
Közgyűlésén „Természetjárás fejlesztéséért arany fokozat” c. kitűntetés adott át a
szakosztályvezető helyettesnek - aki aranyjelvényes túravezető - Balogh Béláné
sporttársnak. A szakosztály aktív életét jól mutatják az elmúlt évek statisztikai adatai, amit a
jelen kiadvány terjedelme miatt a teljesség igényével nem lehet bemutatni.
Az elmúlt ötven év alatt a túrázók közül sokan megszerezték az MTSZ minősített
arany-, ezüst- és bronzjelvényét. Az Országos kék-túrát többen is teljesítették. Közülük
kiemelkedik teljesítményével Balogh Béláné, aki többször is teljesítette az elmúlt negyven év
alatt.
A HASE és a Természetbarát
Szakosztály
életének
fontos
eseménye volt, amikor 1985. május
19-én turisták, természetbarátok, a
természetet kedvelők és érdeklődők
jelenlétében
a
Frankhegyen,
ünnepélyesen megnyitották az
újjáépített Kolacskovszky turistaházat.
A Honvéd Aurora
Sportegyesület a budapesti katonai
szervezetek — különösen az akkori
építő alakulatok — és a „Vertikum”
Kisszövetkezet
összefogásával
szinte a semmiből, alig három év
alatt „varázsolta" újjá a turistaházat.
Az építésben résztvevők önzetlen
támogatásának
és
kétkezi
munkájának gyümölcseként valósult
meg a cél. Mindösszesen mintegy
10 millió Ft értékű társadalmi
munka, anyag és eszköz volt
szükséges ahhoz, hogy a turistaház
a természetjárók rendelkezésére
álljon. A HASE 1989-ben átvette a
Frankhegyi turistaház üzemeltetését
és az egyesület tulajdonába került.
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Sajnos az ingatlan tulajdonjogának megszerzése több munkával járt, mint haszonnal.
Az ezredfordulóra oda jutott az egyesület, hogy a küldöttközgyűlés jóváhagyásával eladja az
ingatlant, mert nem tudta fenntartani a turistaházat. A turistaházat a leendő tulajdonos (2000ben) földig rombolta és a kor színvonalának megfelelő ingatlant épített helyette.
Az utóbbi tíz évben az éves Túraprogram alapján meghirdetjük túráinkat a MH Kulturális
Központ programjában, melyek száma évente 50-60 túra. Akiknek kedvük van, (akkor is, ha
nem tagjai még a szakosztályunknak) részt vehetnek túráinkon. Éves tagságunk 80-90 fő
között van, ennek 20 %-a a „Stefánia” programja alapján értesült túráinkról és lett a HASE
Természetbarát Szakosztály tagja.
Kihasználva az internet, valamint a Facebook által biztosított lehetőségeket (a feltett
nagyon szép tájképekkel) szélesebb körben tudjuk népszerűsíteni működésünket. 2014-től
minden héten részletes elektronikus „Meghívó levélben” tájékoztatjuk tagtársainkat, vagy a
jelentkezőket a következő vasárnap programjáról.

A szakosztály minden évben megrendezi – mintegy 45-60 fő részvételével – a
Nőnapi Túrát, ami nagyon kedvelt program a túrázók számára.
Részlet a meghívóból:
Kedves és Szeretve Tisztelt Túratársak!
A meteorológiai tavasz első vasárnapján, a Nemzetközi Nőnap előtti napon – a
véletlenül kialakuló találkozások eredményeként — köszönteni tudjuk a külső és
belső tulajdonságokban szebb, lélekben erősebb túratársnőinket MÁRCIUS 07-én,
VASÁRNAP, ugyanakkor, férfitársainkkal betartjuk azt az íratlan, — de nálunk, a
természetbarátoknál fontos — szabályt, hogy a Nőket minden nap kell tisztelni,
becsülni, szeretni, mert miattuk érezzük azt, hogy olyan szép, harmonikus,
„formásan gömbölyű” a Világ (…vagy éppen nem)! Ezért egy szemet
gyönyörködtető, nagyon kellemes, beszélgetős, de mégis tüdőtágító, vérpezsdítő
útvonalat javaslok, hogy a végén legyen erőnk együtt ünnepelni! Várunk szeretettel
minden HASE TBSz-tagot, valamint azokat is, akik most már nagyon-nagyon
szeretnének a szakosztályunk tagjai lenni! …”
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A HASE TBSz korábbi teljesítménytúráját „Katonasírok nyomában” 2014-ben
teljesen átdolgoztuk, a 21,5 km-es táv mellé beiktattuk a 11,5 km-es távot is az „amatőr”,
valamint az általános iskolás teljesítménytúrázók részére. 2014. szeptember 21-én már így
hajtottuk végre a résztvevők nagy megelégedettségére.
A „HASE TBSz Teljesítménytúra” beépült a
Teljesítménytúrázók Minősítési Rendszerébe és a
Budapest Kupa része lett. Megrendezése nagy
szervező munkát, jelentős anyagi ráfordítást is
igényelt a szakosztálytól, hiszen útvonalleírást,
oklevelet, emléklapot, kitűzőt, gyümölcsöt, vagy
üdítőitalt biztosítottunk. Az ellenőrző pontokon 26
fő, míg a Versenyirodán legalább 10 fő végezte el
a szervezési feladatokat. Az útvonalat a jelzett
turistautakon a katonasírok és a nagyon szép
kilátópontok érintésével jelöltük ki, ahol
szükségesnek láttuk, még szalagozással is
biztosítottuk. A teljesítménytúrázóknak élményt
jelentett, hogy az ellenőrző pontokon a szakosztály
tagjaival találkozhattak (nem zsírkrétás jelöléssel,
vagy kódszám olvasással). A képen balra: a
Schmidt család Apa és fia minden évben részt vett
a HASE 20 teljesítménytúrán.
2019-ben a kisgyermekes, családos túrázók részére beállítottuk a 6 km-es távot, amely
nagyon népszerű lett. 2019-ben 369 fő indult közülük 130 fő a 21, 5 km-en, 179 fő 11,5 kmen, míg 60 fő ért célba a 6 km-es távon.
2020. szeptember 13-án (a koronavírus-járvány kis szünetében) tizenharmadik
alkalommal rendeztük meg 159 fő részére a teljesítménytúrát, de utoljára. Bár jelentős anyagi
támogatást kap a szakosztály a szervezésre „anyaegyesületünktől” a HASE-tól, viszont a
MTSz és a Pilisi Parkerdő ZRt részére jelentős összegeket kell kifizetni a növekvő
adminisztrációs terhek mellett, ezért a jövőben nem rendezi meg a teljesítménytúrát. A
jövőben, minden év szeptember közepén nyílt, szervezett túrát fog vezetni a szakosztály
mindhárom távon.
A Természetbarát Szakosztály vezetése és túravezetői mindig nagy figyelmet fordítottak
a túrák megszervezésére, új túraútvonalak felfedezésére, beillesztésére az éves
túratervekbe, valamint azok bejárására. 2014-től fokozatosan kiterjesztettük a működési
területünket a Budai-hegységből a Visegrádi-hegységbe, a Pilisbe, a Börzsönybe, a
Cserhátra, a Mátrába. de szervezett túráinkkal már „elmerészkedtünk” az Aggtelekikarszthoz, a Zempléni-hegységbe, most 2021-ben pedig a Bakonyba is. A túraútvonalak
kiválasztásánál nagyon fontos szempont, hogy újabb és újabb tájegységeket bejárva
bemutathassuk a túratársainknak az adott terület szépségét, kilátópontjait, tájtörténeti
érdekességeit.
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A szakosztály vezette az évente 2-3 többnapos, de egy turistaszálláshoz köthető
csillagtúrákat mintegy 20-35 fővel. Ezeknek a túráknak nagyon jelentős a közösségteremtő
ereje, a túratársak közötti barátságok megerősödése.
A
hazai
területeken
kívül
nagyon jó 5-6 napos
túrákat szervezett a
szakosztály
5
alkalommal
Ausztriába, kétszer a
Lengyel-Tátrába,
valamint (egy utazási
iroda segítségével) a
Neretva-völgyébe
vadvízi
evezős
kalandtúrára.

Csoportkép a Greim-hütténél.(Sankt-Lambrecht közelében)
A
belföldi,
vasárnapi túrák során
törekednek arra, (és a
jövőben
is
ezt
tesszük), hogy a
„tájgyönyört” ne rontsa
el a megtett távolság
miatti fáradtság.

A 8-15 km-es túraútvonalakon mindig lehetőség van a kiválásra és a kiindulási helyre
történő biztos visszaérkezésre. A kép a 2019.03.17-én a Strázsa-hegyeken készült.
Nagyon tudatos kiválasztás és felkészítést követően 2-3 évente túravezetői
tanfolyamra küldünk egy-egy ambiciózus túratársunkat, hogy biztosított legyen a rátermett
túravezetőkkel a fiatalítás a szakosztályban. Mindezek eredményeként az Országos Kéktúrát,
csoportban, szakaszonként 10 túratársunk teljesítette, illetve két csoportunk (16 és 6 fővel) a
Dél-Dunántúli Kéktúra útvonalán saját tervük szerint túráznak. Természetesen a szakosztály
nem feledkezett meg a közhasznú tevékenységéről sem. Amikor lehetőség volt a MH KMH
„Stefánia” terve alapján 2016-ban minden hónapban (négy alkalommal) a „Vár a vár” program
szerint, illetve a Pomázi Iskola Gyerektábor részére (Kisinóci Th-tól 40-45 fő) két túrát
terveztünk és vezettünk le. Felkérésre túravezetőink szívesen segítenek más természetjáró
szakosztályok túráinak levezetésében, hiszen kiváló terepismerettel rendelkeznek.
Napjaink túravezetői (ABC sorrendben): Dr. Babits Lajos, Füvessy Lajos, Komócsin
József, Nagy Gerő László (szakosztályvezető), Pozder Zsuzsa (szakosztályvezető-helyettes),
Sulyok Ildikó, Szöllősi Zsuzsa, Veres Zoltán.
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A szakosztály vezetésének, valamint a túravezetők munkájának eredményességét, a
túraútvonalak kedvelését, a természetjárás szeretetét jól mutatja a túratársak elégedettsége,
öröme, az utazás fáradtságának vállalása (hiszen Kecskemétről, Érdről, Dunakesziről,
Ócsáról is eljönnek…) a „törzsgárda” (25-30 fő) rendszeres részvétele. Mivel sok túratársunk
többször is elhozza felnőtt gyerekeit, sőt unokáit is a fiatalítás, a szakosztály létszámának
szinten tartása így biztosított. A szakosztály vezetésének a legnagyobb elismerés a
túratársak elégedett fáradtsága, mosolya, valamit érdeklődése: Hol lesz a következő túra?
Írta: Farkas László, Nagy Gerő László és Komócsin József
Sakkszakosztály
Képzeljenek el egy olyan sportot, ahol a briliáns kezdést vagy megoldást a nézők
nem ünnepelhetik kitörő ovációval és mégis számtalan híve van és méghozzá nem is kevés.
Ez a sport, vagy ahogy a szakirodalom jegyzi, szellemi sport, táblás játék, a sakk. 1989-ben a
nagy múltú, olimpia érmek garmadát magának tudó Budapesti Honvéd Sportegyesület a
rendszerváltás során arra kényszerült, hogy szakosztályokat szüntessen meg vagy adjon át
más egyesületnek. Így kerültek 1990-ben a Budapest főváros XIII. kerület Dózsa György útról
a Lehel utcába a Honvéd sakkozói.
A szakosztályt 1960ban Ozsváth András mester
alapította (a képen balról az
első), és sok évtizeden
keresztül edzője is volt
sakkozóknak. 1969 és 1989
között a Budapesti Honvéd SE
sakkcsapata
9
bajnoki
aranyéremmel
büszkélkedhetett (1969, 1970,
1971, 1972, 1981, 1982, 1987,
1988, 1989) és megalakulása
óta
folyamatosan
az
élmezőnyben foglalt helyet.
A Bajnokcsapatok Európa Kupájában (BEK) egy ezüstérmet szerzett 88’-ban,
Hollandiában, Rotterdamban. BHSE Sakkszakosztály utolsó szakosztályvezetője Ruip János
volt, aki a Honvéd Aurora Sportegyesületbe történő átigazolással átadta a vezetői teendőket
Marti Györgynek. Ezzel a nagy múlttal és lendülettel érkezettek a sakkozók a Honvéd Aurora
Sportegyesülethez, ahhoz a szabadidős klubhoz, ahol nem igazán foglalkoztak
versenysporttal, ezért a HASE gazdasági vezetőjének gyorsan meg kellett ismerkednie az
élsport finanszírozási mechanizmusával.
A sakkozók vezetési és szervezeti struktúrája is különbözött a HASE többi
szakosztályánál
megszokott felépítésétől. A szakosztálynak volt elnöke és
szakosztályvezetője. Ez a két tisztség teljesen elkülönült egymástól.
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Az elnök elsősorban a szponzori tevékenységgel foglalkozott, míg a
szakosztályvezető a tagság vezetését, felkészülését, versenyeztetését és a napi operatív
ügyek intézését látta el. A szakosztály első és egyetlen elnöke Dr. Horváth István orvos
ezredes volt 1987-től 2020. évben bekövetkezett haláláig. A szakosztályvezetői tisztséget
Marti György tölti be az Aurorába történő belépés pillanatától napjainkig. Marti György a
HASE egyetlen olyan szakosztályvezetője, aki megszakítás nélkül, immár 31 éve vezeti a
szakosztályt.
A sakkszakosztály sakkozói
ez alatt a harminc évtized alatt hol
fekete, hol fehér sakkfigura mögött
ülve sikert, sikerre halmoztak. 1990
óta, 8 bajnoki címet szereztek, igaz
több szponzori néven. 4-szer
Hungaroil-Honvéd, 3-szor HonvédMediflóra néven, a támogató nevét
viselve, de „Honvéd” Aurora
szakosztályként. A szakosztály
edzője Petrán Pál nemzetközi
mester szintén a kezdetektől a mai
napig végzi munkáját.
A szakosztály nemzetközi szintű eredményeihez az anyagi források
előteremtésében részt vett dr. Horváth István mellett Murin János, Lázár András, és Marti
György is. Az évtizedek alatt a szakosztály vezetőségét is ők alkották, alkotják.
A Bajnokcsapatok Európa
Kupájában (BEK) két ezüstérmet
szerzett 1993-ban Hollandiában,
Hilversumban,
1995-ben
Szlovéniában,
Ljubljanában.
Eredményeinknek
köszönhetően
1996-ban
a
Honvéd
Aurora
Sportegyesület rendezhette meg a
BEK döntőt, 16 csapat részvételével,
melyen a kor 20 akkori legjobb
sakkozójából 17 itt volt.
A 18., az akkori világbajnok
Kaszparov is nevezve volt, de nem
tudott eljönni Budapestre. Néhány
név az itt szereplők közül,
Khalifman,
Kramnyik
(későbbi
világbajnokok), Shirov, Korcsnoj,
Ivanchuk, míg a Honvéd 1. tábláján
Almási Zoltán, a 2. tábláján Lékó
Péter szerepelt.
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A Honvéd Aurora Sakkcsapat a magyar bajnokságban a mai napig is számos
csúcsot tart, csak néhány példa: legnagyobb különbséggel nyert bajnokság:
20 ponttal
(1991/92), legtöbb ponttal nyert bajnokság: 130 pont (1969), legnagyobb különbségű
győzelem: 14:0 (Honvéd - BEAC) (1990), és a legtöbb bajnoki cím tulajdonosa a 17 első
hellyel. Női csapatbajnokságot is nyertek a sakkozók, igaz, azóta ezt csak egyszer rendezték
meg, akkor második helyen végeztek. Eddig két alkalommal rendeztek Magyar Kupát,
amelyből az egyik szintén a Honvéd Aurora Sportegyesülethez került.
A „Honvéd” mert csak így hívják
magukat a HSAE
sakkozók csapatában
mindig az ország
(adott idő) legjobb
sakkozói voltak.
Elég, ha csak Sax Gyula kétszeres világbajnok jelölt és Pintér József nevét említjük,
vagy később Almási Zoltán és Lékó Péter fémjelezte a „Honvédot”.
A HASE női sakkozói is mindig a
legjobbak voltak, korábban Mádl Ildikó, jelenleg
a vietnámi Hoang Thanh Trang vezeti, aki a
2002. évi bledi Sakkolimpia legjobb női
sakkozója volt, aranyérmet nyert. A nemzetközi
mezőnyben is legnagyobb múltú csapatok közé
tartozik
a HASE „Honvéd”.
Ahogy
Magyarországon megszűnt a konkurencia, akik
nyertek magyar bajnokságot: MTK, Spartacus,
Vörös Meteor, úgy nemzetközi szinten is
megszűntek a Bajnokcsapatok Európa Kupáját
nyert csapatok: Solingen, Bayern München,
Lyon.
A BEK-ben 5 alkalommal jutott be a „Honvéd” a döntőbe, ebből 4-szer Honvéd
Aurora színekben. 3-szor ezüstérmesek, de szereztek 6. és 11. helyet is. 1987 és 1995
között mindig az nyerte a BEK-et, akik megadásra tudták kényszeríteni csapatunkat. Az is
csak a Honvéd Aurora SE-nek adatott meg, hogy klubcsapatként elindulhasson nemzeti
válogatottként. 1992-ben Debrecenben, a Sakkcsapat Európa Bajnokságon Magyarország B
néven, ahol a 16. helyen végeztek. Magyarország C néven szereplő ifi. válogatottban is
honvédosok voltak túlnyomó többségben.
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A HASE rendezett
számos nagymesterversenyt,
nemzetközi nyílt versenyt a
támogatóknak köszönhetően
és nevük alatt. Ez mellett az
egyesület nem feledkezett
meg a Magyar Honvédségről
sem és több éven át rendezte
és szervezet a Magyar
Honvédség
Amatőr
Sakkbajnokságát. Később a
rendezés jogát az egyesület
átadta a Honvéd Budai
Sportegyesületnek.
Sajnos, az utóbbi időkben forrás- és támogatók hiánya miatt a csapat előbb az NB I
középmezőnyébe csúszott vissza, majd később egyre lejjebb került, jelenleg az NB II-ben
szerepel a HASE „Honvéd”. 2020-ban a 3. helyen végezett a „Honvéd” . A szakosztály
csapatának a törzse 1990 óta változatlan. ami sportág sajátosságából adódóan nem lenne
említésre méltó, de a szakosztályvezető által évtizedek alatt kialakított közösség tűzönvízen követi vezetőjüket, ami példaértékű.

A HASE sakk, vagy ahogyan a sakkozók nevezik magukat a „Honvéd” nagy erénye
a kialakított közösség, ami a sakk szeretetéből merít erőt, ezért legyenek jó és rossz évek, a
sakkszakosztály tagjainak köteléke megbonthatatlan. A szakosztály egybetartó ereje Marti
György szakosztályvezető, az egyesület ügyvezető elnöke.
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Sakkszakosztály képekben

Almási Zoltán Korcsnoj ellen (BEK)

BEK megnyitó Budapest, 1996.

Lékó Péter Szpasszkij ellen (BEK)

Almási Zoltán Kaszparov ellen (BEK)

Petrán Pál BEK döntő mérkőzés

Tolnai Tibor BEK döntő mérkőzés

BEK felkészülés: Tolnai, Almási

Horváth József, Horváth Csaba, és Marti
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BEK elődöntőben Honvéd-Berlin 4:2

Almási Kramnyik, és Lékó – Shirov ellen.

BEK ezüstérmes csapat 1995-ben.
A képen: Almási, Pintér, Lékó, Wells, Marti (csapatkapitány).

Eredményességi függelék

Puschmann László, Lengyel Béla, Lajos
János, Veress Róbert

A BHSE bajnokcsapatok tagjai:
1969
Ozsváth András, dr. Liptay László,
Vadász László, Meleghegyi Csaba, Tóth
Béla, dr. Nagy Ervin, Hazai László,
Koszorús Pál, Korpás Attila, Bodó Mihály,
Barabás Attila, Vigh Béla, Puschmann
László, Lajos János, Lengyel Béla,
Veress Róbert, Hernádi János

1971
Ozsváth András, Vadász László, Petrán
Pál, Tábor József, Tóth Béla, Makarov
Anatolij, Meleghegyi Csaba, dr. Nagy
Ervin, Koszorús Pál, Rigó János,
Puschmann László, Lajos János, Imre
József, Hazai László, Veress Róbert,
Kubacsny László, Hernádi János, Halász
Tamás

1970
Ozsváth András, dr. Liptay László,
Vadász László, Meleghegyi Csaba, Tóth
Béla, Makarov Anatolij, dr. Nagy Ervin,
Koszorús Pál, Hazai László, Rigó János,

1972
Ozsváth András, Vadász László, Tóth
Béla, Petrán Pál, Tábor József,
Meleghegyi Csaba, Hazai László, Rigó
János, Vigh Béla, dr. Nagy Ervin,

50

Puschmann László, Siskov Viktor,
Salamon János, Halász Tamás, Lengyel
András, Kubacsny László

Murin János, Somogyi Márk, Almási
Zoltán
HASE bajnokcsapat tagjai:
1990
Sax Gyula, Pintér József, Oll Lembit,
Horváth József, Tolnai Tibor, Horváth
Csaba, Petrán Pál, Pálkövi József, dr.
Liptay László, Fogarasi Tibor, Utasi
Tamás, Orsó Miklós, Anka Emil, Horváth
Zoltán, dr. Nagy Ervin, Arnold Ferenc,
Almási Zoltán, Lajos János, Almási István,
Murin János, dr. Kende György

1981
dr. Hazai László, Petrán Pál, dr. Liptay
László, Perényi Béla, dr. Nagy Ervin,
Halász Tamás, Ozsváth András, Siskov
Viktor, dr. Mika János, Lajos János, Végh
Endre, dr. Kende György, Murin János,
Kubacsny László, Poór István, Lovass
László
1982
dr. Hazai László, Petrán Pál, dr. Liptay
László, Perényi Béla, dr. Nagy Ervin,
Halász Tamás, Kiss Attila, Ozsváth
András, Kubacsny László, Végh Endre,
Utasi Tamás, dr. Mika János, Horváth
Zoltán, dr. Kende György, Poór István

1990 (Tavasz)
Sax Gyula, Oll Lembit, Pintér József,
Horváth József, Tolnai Tibor, Horváth
Csaba, Pálkövi József, Petrán Pál, dr.
Liptay László, Fogarasi Tibor, Mádl Ildikó,
Orsó Miklós, Anka Emil, Horváth Zoltán,
dr. Nagy Ervin, Lajos János, Almási
Zoltán, T. Nagy Beáta, dr. Kende György,
Almási István

1987
Sax Gyula, Pintér József, Horváth József,
dr. Hazai László, Petrán Pál, dr. Liptay
László, Horváth Csaba, Orsó Miklós, dr.
Nagy Ervin, Halász Tamás, Horváth
Zoltán, Ozsváth András, Pálkövi József,
Lajos János, dr. Kende György, Fogarasi
Tibor, Arnold Ferenc, Fodor Miklós

1991/92
Sax Gyula, Pintér József, Horváth József,
Tolnai Tibor, Horváth Csaba, Petrán Pál,
Pálkövi József, Orsó Miklós, Almási
Zoltán, Mádl Ildikó, Anka Emil, Horváth
Zoltán, dr. Nagy Ervin, Berebora Ferenc,
Lajos János, dr. Kende György, dr. Liptay
László, Almási István, Rajcsányi Zita,
Murin János

1988
Sax Gyula, Pintér József, Horváth József,
dr. Hazai László, Petrán Pál, dr. Liptay
László, Horváth Csaba, Utasi Tamás,
Pálkövi József, Orsó Miklós, Horváth
Zoltán, dr. Nagy Ervin, Ozsváth András,
Fogarasi Tibor, Arnold Ferenc, Lajos
János, Bauer Tamás, dr. Kende György

1992/93
Pintér József, Horváth József, Tolnai
Tibor, Horváth Csaba, Petrán Pál, Pálkövi
József, Almási Zoltán, Mádl Ildikó, Orsó
Miklós, Rigó János, Anka Emil, dr. Nagy
Ervin, Berebora Ferenc, Horváth Zoltán,
Lyrberg Patrick, Lajos János, Mészáros
Attila, dr. Kende György, Murin János,
Marti György, Rajcsányi Zita, T. Nagy
Beáta

1989
Sax Gyula, Pintér József, Horváth József,
Petrán Pál, Horváth Csaba, Pálkövi
József, dr. Liptay László, Fogarasi Tibor,
Utasi Tamás, Orsó Miklós, Anka Emil, dr.
Nagy Ervin, Horváth Zoltán, Arnold
Ferenc, dr. Kende György, Lajos János,
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1993/94
Pintér József, Horváth József, Almási
Zoltán, Tolnai Tibor, Horváth Csaba,
Petrán Pál, Mádl Ildikó, Pálkövi József,
Rigó János, Anka Emil, Böröcz István,
Horváth Zoltán, dr. Nagy Ervin, Lajos
János, dr. Kende György, Murin János,
Marti György, Rajcsányi Zita, Lovass
László, T. Nagy Beáta
1994/95
Almási Zoltán, Pintér József, Lékó Péter,
Tolnai Tibor, Petrán Pál, Varga Zoltán,
Mádl Ildikó, Pálkövi József, Anka Emil,
Böröcz István, Rigó János, dr. Nagy
Ervin, Horváth Zoltán, Grábics Mónika, dr.
Kende György, Lajos János, Murin János,
Rajcsányi Zita, Marti György

1996/97
Almási Zoltán, Lékó Péter, Wells Peter,
Varga Zoltán, Pálkövi József, Petrán Pál,
Seres Lajos, Szalánczy Emil, Anka Emil,
Mádl Ildikó, Szabó Zsolt, dr. Nagy Ervin,
Rigó János, Horváth Zoltán, dr. Kende
György, Lajos János, Szőnyi Kata, Marti
György, Murin János
1997/98
Almási Zoltán, Tolnai Tibor, Wells Peter,
Varga Zoltán, Gross David, Petrán Pál,
Bilek István, Lakos Nikoletta, Szalánczy
Emil, Mádl Ildikó, Szabó Zsolt, dr. Nagy
Ervin, Rigó János, Horváth Zoltán, dr.
Kende György, Murin János, Marti
György, Szőnyi Kata.
Írta: Marti György és Farkas László

Kispályás labdarúgó szakosztály
Boér Gyula vezetésével 1974-ben 18 fővel, labdajáték szakosztályként megalakult a
labdarúgó szakkör, majd a rákövetkező évben, 1976-ban létrejött az önálló férfi kispályás
labdarúgó szakosztály. Kezdetekben a labdarúgó szakosztályban elsősorban az öncélú, de
a szervezett labdarúgáson volt a fő hangsúly. Később, amikor a „labdázgatást” felváltotta a
szervezett csapatjáték, akkor a HASE több csapattal is részt vett a kerületi, illetve a különféle
bajnokságokban, ahol kiváló eredményeket értek el.
Az 1980-as évek elején
több budapesti katonai szervezet
kezdeményezésére a HASE
felvállalta,
hogy
Budapest
helyőrségben a katonák számára
szervez egy külön bajnokságot. A
megvalósítást nehezítette, hogy a
bajnokság lebonyolítására nem
volt megfelelő hely. A sok-sok
helykeresés után végül a Zalka
Máté Katonai Műszaki Főiskola
(későbbi nevén Bolyai János
Katonai Műszaki Főiskola) adott
otthont a Budapest Helyőrség
Kispályás
LabdarúgóBajnokságnak.
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A főiskola a haderő átalakítás áldozata lett és az oktatást beintegrálták a Hungária
körúton lévő katonai felsőoktatási intézmény rendszerbe. Az ingatlant 2009-ben teljesen
lebontották és még egy emléktábla sem őrzi helyét a volt főiskolának.
A külső sportpályát egy vállalkozás vette át és üzemeltette, ahol a labdarúgópálya
mellett teniszpályák is helyet kaptak a területen. Ettől kezdve a szakosztálynak megszűnik a
haderőhöz való kötődése és megváltoznak a körülmények, ami majd később új helyszínre
röpíti a labdarúgókat.
De
ne
szaladjunk
ennyire előre és folytassuk a
bajnokság
létrehozásnak
történetét. Az előkészületeket
követően a Honvéd Aurora
Sportegyesület
Labdarúgó
Szakosztálya
1984-ben
beindította a Budapest Helyőrség
Kispályás
Labdarúgó
Bajnokságot. A bajnokságra 41
katonai szervezet nevezett. A
csapatok három osztályban
kezdték meg a bajnokságot.
A körülmények nem voltak ideálisak, de a játék öröme feledtetett minden problémát.
Az évek során folyamatosan változott a bajnokságban résztvevő csapatok száma, hol 30, hol
26 volt, ma 20 fölötti. A Budapest helyőrség kispályás labdarúgó - bajnoksága kiállta a
megpróbáltatásokat. A Magyar Honvédséget évtizedek óta le- és átszervezik, de a helyőrség
bajnokság még napjainkban is működik. A fenti képen az FC Élelmesek csapata.
Az amatőr labdarúgás
népszerűsége töretlen a Magyar
Honvédség állománya körében. A
katona
számára
az
egyik
legkedveltebb sportolási formája,
ami kiváló alapot ad a kiképzési
kereteken kívüli fizikai képességek
fejlesztésére és szinten tartására. A
nagyszámú
igény
egyfajta
elvárásként jelent meg a HASE
Labdarúgó Szakosztály vezetése
előtt és,
ezért 1984 óta töretlenül szervezik és biztosítják az állomány számára a Budapest Helyőrség
Kispályás Labdarúgó-bajnokságot. A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola megszűnése
után új helyet kellett keresni a mérkőzések lebonyolítására. A fenti képen a HM FLÜ csapata
látható. Sajnos, Budapest fővárosban a katonai szervezetek, alakulatok bázisán nem lehetett
megoldást találni a bajnokság lebonyolítására.
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A szakosztály vezetésének áldozatos munkájának köszönhetően úgy tűnt, hogy
Budapest XIV. kerületi Postás sporttelepen otthonra talál a bajnokságnak. Sajnos, nem így
történt, mert a pályák bérlése tiszavirág életű lett és a sporttelep elidegenítése következtében
új helyet kellett keresni a szakosztálynak.
A töretlen akarat, és elszántságnak köszönhetően Budapest XIV. ker. a Kövér Lajos
utcai Varga Zoltán sportpálya lett az otthona az egyesület labdarúgó szakosztályának, amit
elsősorban a kétszeres olimpia bajnok öttusázó Martinek Jánosnak köszönhet a HASE, aki
ebben az időben a kerületi sportszakember volt és aktívan részt vett a bajnokságban.
Időközben Boér Gyula több
évtizedes sportmunkáját Kovács
Sándor, majd 2002-ben Sikesdi
László a HASE elnökhelyettese
és Nagy Géza vették át. Az új
szakosztály vezetés folytatta az
elődök
munkáját.
Nekik
köszönhető a bajnokság életben
tartása, a megfelelő körülmények
biztosítása. A magyar haderő átés leszervezés ellenére még több
mint
20
csapattal,
kettő
osztályban folyt a kispályás
labdarúgó-bajnokság.
A képen jobbról Bóér Gyula, Körmöczi, András, Farkas László és Nagy Géza látható.
A két osztályos bajnoki
rendszer
2012-ig
volt
fenntartható. Abban az időben a
bajnokság
záró
eredményhirdetésein az MH
Kulturális Központ étterme
megtelt a torna játékosaival (lásd
a képen). 2013-ban már csak
egy osztályban folytatódtak a
küzdelmek
16
csapat
részvételével, amely sajnos évről
évre egyre csökkent.
A tisztán katona csapatokat részére kiírt bajnokságot már nem lehetett fenntartani,
ezért az egyesület nyitott a civil lakosság felé és lehetőséget biztosított a szakosztály
számukra a helyőrségi rendszerben történő játékra. A képen balra, elöl Baran János.
Így kerültek a bajnokságba az OTP, a Tatafoci, a Turbo és a Dyno Car csapatai.
Sikesdi László és Nagy Géza lemondását követően 2015-től új vezetőség vette át a
szakosztály irányítását, Sándor Roland és Baran János személyében.
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A játékvezetésről eddig nem esett szó, de lelkes és profi játékvezetés van jelen a
Helyőrség Kispályás Labdarúgó Bajnokságban a kezdetektől, hiszen Hazafi Miklós, Szabó
János, Kiss Béla, Kovács László, Lázin János, Nyúl István és a jelenleg is vezetőségi tag
Radvánszky Róbert biztosíték a színvonalas játékvezetésre.
A civil és a visszatérő
hallgatói (Ludovika) csapatok
hoztak egy kis „vérfrissítést” a
bajnokságba,
azonban
napjainkra nagy nehézségek
árán tudjuk összeszedni a tíz
csapatot az induláshoz. További
problémánk, hogy a fiatalok
megnyerése eléggé nehéz, a
játékosok többsége 30 és a 40+os korosztályból kerül ki, de
vannak 50 feletti játékosok is.
Győztes
HOSZ-Hercules
csapata látható a képen.
2020-ban már csak tíz csapattal került megrendezésre a bajnokság. A rendezést
nehezítette a nemzeteket, köztünk hazánkat érintő világjárvány.
A
folyamatos
létszámcsökkenés
mellett
azonban van olyan sporttársunk
is, aki 1987 óta — Baran János
34 éve — folyamatosan, immár
55 évesen is aktív résztvevője a
mérkőzéseknek. Az elmúlt
évtizedek többszörös bajnokcsapatai: Honvéd Aurora, Bolyai,
Zrínyi I., MH Költségvetési
Főnökség, majd HOSZ-Hercules
FC
Kifli,
MH
BHD,
Zrínyigyöngye.
A bajnokság vándordíja egy talapzatra helyezett kard, amelyet eredetileg a
nyolcvanas évek elején a tehetséges ifjúsági labdarúgók részére került volna átadásra a
Budapesti Honvéd Sportegyesületeben, de végül a méreténél és súlyánál fogva túlzó volt az
ifjú labdarúgó palánták számára, ezért az amatőr katona labdarúgókhoz került, akik bírják a
vándordíj terhét és az alapítás óta büszkén őrzik egy-egy megnyert bajnoki cím után egy
éven át. A fenti képen a trófeát egy évig birtokló BHD csapata. A vándordíj talapzatára kis
táblával örökítik meg az aktuális bajnokcsapat nevét és a győztes év dátumát.
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Nem maradt dokumentum az alapító okiratról, ezért nem tudni, hogy milyen
formában lehetne elnyerni a vándordíjat örökre.
Nem is feszegetik ezt a kérdést a
labdarúgók, csak harcolnak annak
elnyeréséért. A trófeát a győztes
csapat egy évig őrízheti. Az elmúlt öt
évben háromszor (2016-17 és 2020)
a Zrínyigyöngye, kétszer (2018-19)
az MH BHD csapatai lettek a
Bajnokok. Győztes Zrínyigyöngye a
képen.
A szakosztály haladva a korral a Budapest Helyőrség Kispályás Labdarúgóbajnoksággal kapcsolatos információk a http://www.hasefoci.eoldal.hu honlapon teszi közzé.
A bajnokság tabellája elektronikus formában kerül aktualizálásra, és amit csapat megkap,
illetve az említett hasefoci.eoldal.hu felületen nyomon követhető.
Írta: Sándor Roland és Farkas László
Tenisz Szakosztály
Tenisz Szakosztály a Honvéd Aurora Sportegyesület bázisán 1979-ben alakult meg.
a szakosztály jogelőd sportegyesülete a Honvéd Petőfi Sándor SE volt (alakult 1974-ben). A
szakosztály tagsága a volt MN Egészségügyi Anyagellátó Központ katonáiból és dolgozóiból
verbuválódott.
A szakosztály csapata a
HASE-ba
történő
belépését
követően a Budapest bajnokság IV.
osztályát megnyerve a III. osztályba
lépett előre. A nyolcvanas években
a
csapatbajnoki
szerepléssel
összegyűjtött a szakosztály annyi
pontot, hogy versenyzője felkerült a
hivatalos magyar teniszranglistára.
A HASE teniszezői közül a magyar
teniszranglistán a legelőkelőbb
helyezést Pálffy László volt
szakosztályvezető érte el, aki az
1980-as rangsorban a 343. volt.
A HASE vezetése 1987ben átalakította a szakosztályt és
tömegsporttá igyekezett fejleszteni
a tenisz sportágat. Volt olyan év,
amikor a HASE 50-60 fővel vett
részt
az
akkori
MH
teniszbajnokságon.
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A szakosztály tagjai állandó résztvevői a Budapest csapatbajnokságnak. Kiemelt és
fő rendezvény volt a HASE évadnyitó Majális sportnap, ahol a tenisz külön szám volt.
Ezek mellett a programok mellett a szakosztály rendszeres résztvevői az országban
zajló különböző Kupáknak. Mindezek ellenére be kellett látni, hogy az egyesületen belül a
tenisz sport nem tud tömegek számára sportolási feltételeket biztosítani. A legjobb szándék
ellenére is a szakosztály munkáját számos probléma nehezítette.
A bérlemények, amivel az egyesület segítette a szakosztályt nem tudta pótolni a
saját pályák hiányát. Nem tudott klubként működni a szakosztály. A heti egy-két alkalommal
bérelt pálya korlátot szabott a taglétszám alakulására.
A tenisz tömegsporttá történő
fejlesztését a teniszpályák hiánya és
azok bérlésének költsége miatt nem
tudta fenntartani a HASE, ezért a
szakosztály létszáma csökkent 10-20
főre. A szakosztály vezetését Szerényi
Géza ezredestől Nagy István alezredes
vette át. A szakosztály sokáig
Budapesten, a Tengerszem utcai
teniszcsarnokban bérelt pályákat a
tagság edzéseire és versenyeire. A
szakosztály tagjai minden évben részt
vesznek
az
MH
Amatőr
Teniszbajnokságon és a különböző
Kupákon.
Kiemelt
program
a
szakosztály által szervezett HASE
Karácsony Kupa teniszverseny.
2013-ban elhunyt Végh Lajos a szakosztály alapító tagja, akinek az emlékére
később emléktornát szervezett a szakosztály. Nagy István kiváló szakosztályvezető 2014ben bekövetkezett halála után Gönczi Nagy István nyugállományú alezredes vette át a
szakosztály vezetését, akinek a tenisz a mindene volt. Képen Szerényi Géza és Végh Tibor.
A meglévő 10-12 fős tagság aktív tenisz életet élt a Tengerszem utcai bérelt
pályákon és folytatódott a hagyománnyá vált Karácsony Kupa. 2018-ban Nagy Géza
nyugalmazott BM alezredes került a szakosztály élére, aki már 2013 óta tagja HASE tenisz
szakosztályának. A tagság hosszú évek óta gyakorlatilag változatlan és belépők és kilépők
aránya megegyezik, ezért a 2000-es években beállt 11 fős taglétszámmal működik a
szakosztály. 2019 októberében a tengerszem utcai teniszpályákról az edzések helyszíne
átkerül a XV. kerületi Mini Garros teniszpályára, ami a Pólus Center mögött helyezkedik el,
ahol minden vasárnap 2 pályán, 9-11 óra között tartja a szakosztály az edzéseit. A vírus
helyzet a teniszezőket sem kerülte el, ezért 2020-ban nem tudták megrendezni a Karácsony
Kupa teniszversenyt, amit és 2021-ben talán folytatni tud a szakosztály.
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A képen Karácsony Kupa résztvevői Kabos Gábor, Végh Tibor, Csoma Róbert,
Takáts Zoltán, Takács Imre, Szerényi Géza, Dávid János, Illés István, Pásztor László, Lázár
László, Bor József, Nagy András, Kovács Géza látható.

Írta: Kovács Géza és Farkas László
Tollaslabda Szakosztály
Varga Lajos HASE elnökségi tag vezetésével 2002-ben alakult meg. A szakosztály
tagjai között elsősorban Budapest főváros katonai szervezeteiben, alakulatainál szolgálatot
teljesítő aktív, és nyugállományú katonáit találjuk. Az egyesületre a közhasznúságából
adódóan a nyitottság jellemző, ezért annak bárki tagja lehet. A Magyar Honvédség ellátási
körbe tartozókon túl, a honvédelemhez nem köthető személyek is tagjai a szakosztálynak. A
szakosztálynak tagja Englert István nyá. alezredes is, aki többszörös magyar tollaslabda
bajnok.
A szakosztály a működését
a Zrínyi Miklós laktanyában
Budapest,
Hungária
körúti
sportlétesítményeiben végzi. A
tollaslabda sport versenyszerű
művelése komoly felkészülést és
fizikai kondíciót igényel, ezért a
szakosztály
tagjai
heti
rendszerességgel
készülnek,
edzenek.
A kitartó, áldozatos
munka eredményét a versenyeken
elért eredmények fémjelzik.
A szakosztály rendszeresen részt vesz a Magyar Honvédség amatőr tollaslabda
versenyein, bajnokságain, ahol kiváló eredményeket érnek el.
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Ezen túlmenően részt
vesznek
más
szabadidős
versenyeken is. A szakosztály
életében kiemelt megmérettetés volt
a honvéd sportegyesületek részére
szervezett
Honvéd
Sportegyesületek
Országos
Sportnap, ahol a HOSOSZ
tagszervezetei mellett a Magyar
Honvédség alakulatai is versengtek
a bajnoki címért. A több éven
keresztül zajló Sportnapon minden
évben dobogós helyen végzett a
HASE Tollaslabda Szakosztály,
ezzel öregbítve a Honvéd Aurora
Sportegyesület jó hírét.
A szakosztály vezetés megalakulása óta egy jól működő csapatot kovácsolt össze a
tagságból. 2014-ben Varga Lajos szakosztályvezető átadta a stafétabotot Balogh Lászlónak,
aki azóta vezeti szakosztályt. Közhasznú feladatként HASE és HOSOSZ támogatással a
szakosztály önállóan szervez MH országos tollaslabda bajnokságot. A szakosztály működési
kiadásaiban a tagok, a tagdíjon felül jelentős önerő bevonásával járulnak hozzá a
szakosztály költségeihez. Elmondható, hogy a szakosztályban lüktet az amatőr, szabadidős
sportélet.
A szakosztály létszáma 30 fő körüli,
tagjai fiatalok és fiatalosak, ezért nem csak a
tollaslabda sportban teszik próbára fizikai
képességeiket. Többen futnak, eveznek,
kerékpároznak, túráznak, teniszeznek, vitorláznak
kiegészítő sportágként. Szakosztályba többen
családostól is beléptek. Jó példa erre Dr. Francia
Balázs és Fia, Botond, illetve Erdős Tibor és
lánya, Fanni. Francia-család a tollaslabdát
kiegészítő Racketlon (tollaslabda, tenisz,
asztalitenisz, squash – 4 labda) sportágban,
nemzetközi szintzen is eredményes: Balázs
egyéni „B” világbajnoki aranyérmes, 2017-ben
Senior +40 EB-n minhárom (egyéni, páros,
csapat) versenyben aranyérmet szerzett.
Fia, Botond, a fiatalok között Diákolimpia-győztes, Utánpótlás U-13 Világbajnok
párosban, egyéniben VB U-13 bronzérmes, és 16 évesként is VB 3. helyezett – jelenleg
tollaslabda válogatott kerettag, és Csapatunkat már 14 évesen hozzásegítette a 3.
kupagyőzelemhez.
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Erdős Tibor egyik amatőr
versenycsapat csapatkapitánya, aki
lányával, Fannival rendszeresen
érmes
résztvevője
a
MH
bajnokságoknak:
Magyar
Honvédség
Tollaslabda
Bajnokságain
általában
a
legnagyobb létszámú (5-11 fő)
csapattal vesz részt a HASE és,
ahol több dobogós helyezéssel -pl.
2020, Cegléd, 5 bronzérem és kupa; vegyes párosban Erdős Tibor és lánya, Erdős
Fanni - aki a legfiatalabb játékos (jobb szélen). A versenyzési lehetőség bővítési érdekében
a szakosztály rendszeresen részt vesz a Budapesti Tollaslabda Szövetség által immár 60
éve szervezett Csapat Bajnokságán. A folyamatosan emelkedő taglétszámnak és
játékerőnek köszönhetően az utóbbi években több csapatot is indítotthat a szakosztály, ami
az eredményességben is megmutatkozik elég, ha csak az utóbbi pár évre tekint vissza az
egyesület.
Eredményesség: Női Cs.3. hely, Senior CsB 2. hely, és amire a legbüszkébben vagyunk: a
60 éves, patinás Budapest Férfi CsB kupán 3-szor is szerepel a HASE neve, 2016, 2017,
2019-ben. Győzelmek képekben.

Írta: Farkas László és Balogh László
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Katonafutók Szakosztály
A katonafutók története nem a
Honvéd Aurora Sportegyesületben
kezdődött. Az a felszámolt Katonafutók
Sportegyesületből alakult 2002-ben. A
szakosztály jogelőd egyesületének
elnöke Papp József ezredes/nyá.
ezds. volt. A megszüntetett civil
szervezet
egy
szakosztályos
egyesületként működött és elsősorban
a hosszútávfutás, illetve
az
emlékfutások jellemezték. Számos,
emlékezetes kihívás fémjelezte a volt
sportegyesület és tagjainak munkáját.
Az egyesületnek az ország minden helyőrségéből volt tagja, akik kizárólag katonák
lehettek. A csapatba történő bekerülést komoly elvárásokhoz kötötték. Abban az időben az
emlékfutások nagyon népszerűek voltak. Egy-egy emlékfutásba történő bekerülés komoly
feltételekhez volt kötve. A sikerek ellenére 2002-ben az egyesület vezetése és közgyűlése
úgy döntött, hogy a Katonafutók Sportegyesület vagyonával és tagságával olvadjon be a
Honvéd Aurora Sportegyesületbe, mint szakosztály, amit a HASE Küldöttközgyűlés
elfogadott.
A létrehozott szakosztály
elnöke Gárdos Vilmos nyá.
alezredes lett. A megalakult
szakosztály folytatni kívánta az
elődök
emlékfutás
jellegű
sportmunkáját, de sajnos, kettő
egymást
követő
évben
is
meghiúsult a tervezett elgondolás,
ami arra világított rá, hogy a régi út
már járható, és nem ilyen fajta
szolgáltatást kell nyújtani a tagok
számára.
Ezek után a HASE Katonafutók Szakosztály „örökölt” tagsága passzív lett.
Felismerve az ébren alvó sportéletet az akkori szakosztály vezetése megkezdte a
szakosztály felrázását.
A szakosztályba kezdett visszatérni az élet és egyre több utcai futóversenyen vettek
részt a tagok. Kiemelt rendezvény volt, a Bécs-Budapest Szupermaratonon és az UkočaniTaszár emlékfutáson való részvétel. Az utcai futók körében – létezéséig – népszerű volt az
említett Szupermarton, melyen a HASE több 4 fős váltót is indított, de 2009-ben Sárosi
Gyula alezredes egyéni versenyszámban teljesítette az ember feletti 320 km-es távot.
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A szakosztály vezetésében
Vakán Gyula nyá. alezredes váltotta
Gárdos Vilmost nyá. alezredest. Az
új vezetés folytatta az elődök
munkáját és egy nagyobb fokozatra
kapcsoltak. A szakosztályban
elkezdődött egyfajta aktivitás. 2008ban a szakosztály megrendezte a
CrossKovácsi futóversenyt.
A
rendezés viszont igazolta, hogy a
szakosztály mögött még nincs elég
erő és mozgósítható tagság, illetve
összefogás.
A szakosztály tagjai az atlétika utcai- és terep, illetve mezei futásokra, egyes tagok
pedig az ultra futásokat részesítettik előnybe.
A szakosztály a 2010-es években a futás mellett gondolt a tagság gyermekeire, a
leendő utánpótlásra is és ennek szellemében 2009-ben megrendezte Budapest Helyőrség
Katonacsaládok Sportnapját az egyesület Túraevezős vízi bázisán
2009-ben a szakosztály
irányítását Ott Gábor alezredes vette
át. Az új szakosztályvezetés
hozzálátott a szakosztály újra
szervezéséhez. A közel 70 fős
tagság 39 passzív tagját - a HASE
alapszabályával összhangban törölte. A volt alapító egyesületi
tagok közül csak páran maradtak a
szakosztályban. Megkezdődött a
tagtoborzás és ezzel egy új fejezet
nyílt a szakosztály életében.
2009. év folyamán az aktív tagok száma 15 fővel nőtt, ebből összesen 13 fő aktív
hivatásos katona erősítette az egyesületet. A szakosztály értekezleten résztvevő tagok
elfogadták az éves tagdíj évenkénti ütemezett emelését, amivel a szakosztály anyagi
helyzetének jövőbeni megerősítésére is szavaztak. 2009 jelentős eredménye volt a HASE és
a Budapest Sportiroda közötti – a mai napig érvényben lévő – megállapodás megkötése, ami
alapján a HASE futók jelentős kedvezménnyel vehetnek részt a BSI versenyeken. Ez évente
mintegy 8-12 futóversenyt jelent, melyből külön ki kell emelni a Balaton Szupermaraton 193
km-es távját.
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2010-2014.
években
jelentősen nem változott a tagok
száma, ezért a szakosztály
létszáma 40 fő körül mozgott,
melynek jó része aktív hivatásos
katona, a többi sporttárs pedig
nyugállományú katona vagy az MH
ellátási körbe tartozó családtag volt.
2013. évtől kezdődően a HASE
Katonafutók Szakosztály tagja lett a
Magyar Atlétikai Szövetségnek, ami
a MASZ versenyengedélyével utat
nyitott a kihívást keresők számára a
különböző
atlétikai
országos
bajnokságok utcai és ultra
futószámaira is.
A szakosztály futói a hazai versenyeken kívül évente több alkalommal részt vettek a
bécsi, a zágrábi, a szarajevói, valamint az újvidéki félmaratoni és maratoni versenyeken is.
2015-2017 között jelentősebb bővülés következett be a taglétszámban, a Honvédelmi
Minisztériumból 15 új hivatásos és köztisztviselő, valamint 5 civil sporttárs lépett be a
szakosztályba. 2015. évben a HASE szerepet vállalt az ország borvidékein átívelő Nemzeti
Bormaratonon a Biatorbágy – Dömsöd közötti szakasz éjszakai teljesítésével. A Budapesti
Honvéd SE Szabadidősport Szakosztályának 2017-es megalakulása tovább biztosította a
BHSE sportlétesítményeinek használatát a Katonafutó Szakosztály tagjainak, ami egy
további jele volt a HASE és a BHSE közöti szoros együttműködésnek.
A szakosztály nevéből adódóan a tagok legkedveltebb időtöltése a futás. A futás
egyszerűségét a hasznossága múlja felül. A szakosztályban elsősorban továbbra is a
hosszútávfutás a fő időtöltés, de vannak ultrafutók és ironman-ek is, akik az ember feletti
teljesítményeket, kihívásokat keresik. A szakosztályban azok is megtalálják számításaikat,
akik csak amatőr sportkedvelők és hasznos időtöltésnek a futást választják. A szakosztály
2008-tól a Budapest Sportiroda égisze alatt rendezett Balaton Szupermaraton (BSZM)
hosszútávú futóversenyen a csapatépítés és a tiszta verseny szellemében eddig minden
évben rajthoz állt. Többen egyéniben – Sipos Sándor nyá. ezds. és Tóth Csaba alez.
sokszoros részvevője a versenynek –, de csapatban vagy párban is sokan futották már le az
embert próbáló távot. Ennek a sportéletnek csak egy hibája van, hogy a tagok önállóan,
külön - külön vesznek részt a versenyeken és szinte nem is találkoznak egymással, mert
mindenki magával van elfoglalva. Nem igazán csapatként élik meg a tagok a sportolást,
inkább mindenki a saját egyéni eredményeit hajszolja és igyekszik túlszárnyalni.
A 2010 – 2016 közötti években számos egyéni és csapatszintű dobogós helyezést
értek el a Katonafutók, erős és egészséges versenyszellem jellemezte a HASE futókat,
egymást inspirálva edzettek, versenyeztek. 2017-ben Ott Gábor alez. szakosztályvezető
átadta a stafétát Kiss Alajos alezredesnek, aki tagja az egyesületnek és a tagság új
elnökséget választott és folytatta a munkát.
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Fontos tudni, hogy egy egyesület sportéletét nagyban befolyásolja a tagok
sportolási hajlandósága, amit a vezetés és a közösség tud fenntartani és növel, ha kell.
Sajnos a tagok más irányú elfoglaltsága, a katonai hivatásból eredő egyéb elkötelezettségek
miatt érezhető volt a „kemény mag” korábbi hajtóerejének gyengülése, így új irányt kellett
keresni. Ekkor vette kezdetét az egységes arculat, öltözet kialakítása, valamint kezdtek
rendszeressé válni a rendezvények előtti közös bemelegítések, fotózások, ami erősítette a
csapatszellemet.
Kiss Alajostól – szolgálati feladatai
miatt – a vezetést 2019-ben Sándor Miklós
őrnagy vette át, aki folytatta a megkezdett
változtatásokat, így intenzívebb lett a
szakosztály kommunikációja a Facebookon,
ami tovább egyszerűsítette az eseményekhez
kötődő kommunikációt. Sajnos a 2020-as
évben kitört COVID-19 járvány erősen
visszavetette a sportolási lehetőségeket az
országban, ami érintette a tagságot is.
Gyorsan megtanulta a tagság a szájat és az orrot eltakaró maszk viselését. A
veszélyhelyzet alatt több életbeléptetett védelmi intézkedés látott napvilágot, ami korlátott
szabott, ezért visszaestek az események, de így is kijelenthető, hogy a szakosztály
fennmaradt, és a vezetőség sikerrel egyengeti a várva várt „újranyitás” előkészületeit.
A szakosztály vezetése
egész
évben
folyamatosan,
szervezett keretek között biztosítja
tagjai számára a rendszeres
sportolást. Ez mellett a HASE
mindig
is
kereste
az
együttműködési és támogatási
lehetőségeket, amivel a tagok
számára kedvezményes nevezési
feltételeket lehetett teremteni. Ilyen
a
már
említett
Budapest
Sportirodával (BSI) 2009-ben kötött
megállapodás, a HM és a HOSOSZ
sportcélú pályázatai, vagy a
Generali Alapítvány Fuss2017-2019
pályázati támogatása is. A
szakosztályban végzett sportmunka
kiváló alapot ad a katona állomány
számára a Magyar Honvédség
sportbajnokságain (mezei futás,
járőr, háromtusa és 54-es kihívás)
való szerepléshez és a fizikai
követelményeknek
történő
megfeleléshez.
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Az utóbbi években a szakosztály tagjai az MH sportbajnokságain több alkalommal
dobogós helyezéseket értek el. A szakosztály szervezte Budapesten és biztosította a futókat
a Honvédelmi Országfutás a Magyarok Egészségéért elnevezésű rendezvényhez a
Budapesti Honvéd Sportegyesület sportlétesítményében. Kép: BHSE, HOME futás. A
szakosztályban, összhangban az egyesület alapszabályával megvalósításra kerül a katonák
kiképzési kereteken kívüli fizikai felkészítés támogatása, a sportolási feltételek szervezett és
rendszeres biztosítása.
A szakosztály élete képekben, melyek önmagukért beszélnek, a futás örömét, az
összetartást és a sportbarátságot sugározzák.

2014-es Balaton Szupermaraton HASE Men

2014. BSZM Sipos Sándor és

Célkapuban a HASE Nehézbombázók

Tóth Csaba egyéni ultra futók

2019 WizzAir rajt előtti csapatfotó

2015-ben a BSZM a HASE Csajok

2020-ban a BSZM 1 napi rajtja előtt
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2018. HASE Katonafutók a MH Mezei Futóbajnokságon

Sándor Miklós szo.vezető

Írta: Ott Gábor, Kiss Alajos, Sándor Miklós
Szerkesztette és kiegészítette: Farkas László

Közelharc-kézitusa Szakosztály
Dr. Zöllei Zoltán alezredes kezdeményezésére 12 fő lelkes küzdősportos egyező
akaratával 2009-ben létrehozásra került a Közelharc-kézitusa Szakosztály az egyesület
keretében. A szakosztályvezető testnevelő tanár, közelharc oktató, aki 8 mesteri fokozattal (8
Danos) rendelkezik. A mester mellett még több tag is büszkélkedhet különböző
mesterfokozattal.
Sokan kérdezhetik,
mi is az a kézitusa?
Leegyszerűsített
megfogalmazásban
a
közelharc test-test elleni
pusztakezes vagy hideg
fegyverrel
végrehajtott
küzdelem, melynek célja az
ellenség (ellenfél) legyőzése
és
a
túlélés.
Ebből
következtetni lehet, hogy ezt
a tevékenységet elsősorban
a katonák harcra történő
felkészítése és a katonai
kiképzés alkalmazza.
A kézitusa elsajátítása révén a katona, de bárki, aki ezt a küzdősport ágat
gyakorolja, olyan tapasztalatokra tesz szert, amelyek saját testi épségének a megóvását
célozzák meg, harci körülmények között a túlélés esélyeit növelik.
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A
közelharc-kézitusa
egyesületeben, civil közegben
történő gyakorlásának elsősorban
sportértéke
van
és
csak
másodsorban,
a
hazaifias
honvédelmi nevelés során lesz
eszköz a honvédelmi ismeretek
szabadidőben
történő
megszerzésének.
Ez
a
harcművészeti irányzat ruházatában
is különbözik a katonai és a
küzdősportos változat.
A katonai közelharc-kézitusa sportruházata terepmintás, míg a küzdősportosokat a
fehér (kumite) karate ruha jellemezi. Képeken: Dr. Zöllei Zoltán szakosztályvezető edzés
közben.
A szakosztályra jellemző,
hogy küzdősport, illetve a különböző
harcművészeti irányzatok számos
területéről
létesítenek
tagsági
viszonyt az egyesülettel. Így került a
szakosztály tagja közé judo sportág
egyik kiválósága az Európa bajnok
Urbancsok Tamás főhadnagy is. A
Magyar Honvédség Közelharckézitusa Bajnokságain a szakosztály
tagjai 2010-ben 6 érmet szerezett. A
legutóbbi versenyeredményeink a
BRFK nyílt judo versenyén egy I., és
egy II. helyezés.
A szakosztály tevékenysége könnyen beilleszthető a Magyar Honvédség toborzó
tevékenységébe, mert a közelharc-kézitusa látványos és a bemutatók során hitelesen adja
vissza a katonák harci szellemét, felkészültségét. A versenyzésen túl, ezért a Magyar
Honvédség szakirányú kiképzésében, toborzó és hagyományőrző tevékenységében jelentős
feladatot vállal a szakosztály.
Évek óta a Honvéd Aurora
Sportegyesület
Közelharc-kézitusa
Szakosztálya szervezi és rendezi az MH
Közelharc-kézitusa Bajnokságot. A
verseny rendezésen túl a szakág
népszerűsítése
érdekében
a
szakosztály különféle bemutatókat tart,
valamint
hazai
és
nemzetközi
küzdősport szemináriumokon vesz részt
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és szerepel. A szakosztályban rendszeres edzések vannak. A felkészítések heti három
alkalommal a Budapest, Kerepesi út 29/B objektum küzdőtermében zajlanak. Az edzésekhez,
felkészülésekhez a szükséges eszközök rendelkezésre állnak.
A szakosztály alapítóját megválasztották a Magyar Közelharc-kézitusa Szövetség
elnökének, ami kiváló szakmai elismerés az egyesület és a szakág számára. A szakosztály
feladatának a tagság létszámának és tudásszintjének növelését, a kiképzésben és a
szabadidős tevékenységben való aktív részvételt tűzte ki célul.
A 2012. március 3-án, a Kerepesi úton, a Módszertani Központban több, mint 30 fő
feketeöves mesternek tartott a szakosztály továbbképzést, így az egyesület országos szintű
harcművészeti elismerést vívott ki magának. Ez évben indult a szakosztály túlélési programja
a Csattogó-völgyben, ahol a közelharc-kézitusa mellett számos katonai ismeretet is átadtak
az érdeklődőknek. Az elkövetkező időszak kiemelkedő eseményei voltak a (2013-2019) az
évente megrendezésre kerülő Kézitusa Bajnokság szervezése lebonyolítása.
A 2018-as év volt a legeredményesebb év a szakosztály megalakulása óta. A
Kézitusa a Kinizsi és a Szondi kupa versenyeken 17 érmet szerezett.
A Berlini Fal Nemzetközi Járőrversenyt Dr. Zöllei Zoltán nyá. alezredes
szakosztályvezető parancsnokságával a magyar csapat nyerte meg a 20 csapat közül! Az év
végén a Koronaőrség kézitusa kiképzését is végrehajtotta a szakosztály vezetése nagy
elismeréssel. A szakosztály évek óta hatékonyan közreműködik a középiskolások honvédelmi
oktató-nevelő munkájában. A tartalékos katonák képzése mellett más rendvédelmi szerv
képzését is vállaltuk. A szakmai munka mellett karitatív feladatokat is ellátott a szakosztály
tagsága, így az MTTOSZ által lebonyolított „Mosoly az Arcokra, Melegség a Szívekben”
gyerekeknek rendezett programban. A szakosztályt még a pandémia sem állította meg, mert
igazi küzdősportokhoz méltón, a védelmi intézkedések maradéktalan betartása mellett
folytatta a működést, és az edzéseket a Margit-szigeten kis csoportokban hajtották végre.
Évente edzőtáborokat szerveznek, amit hol a Csobánkán, hol Velencén rendeznek. A
szakosztály közel 50 bemutatóval népszerűsítette az egyesület jó hírét! A szakosztálynak
köszönhetően az egyesület alap célja, a honvédelem ügyét szolgáló sporttevékenység
maradéktalanul megvalósul, amiért köszönet illeti a tagságot és a szakosztályvezetőt.
Írta: Dr. Zöllei Zoltán
Szerkesztette, kiegészítette: Farkas László
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Gyorstollaslabda Szakosztály
2014-ben, Budapest XIII.
kerület Sportosztály vezetőjének,
Kiss Tamás kezdeményezésére
megalakul 21 fővel a HASE
Gyorstollaslabda Szakosztály. A
tagság Dózsa Tamást választotta
szakosztályvezetőnek, amit a HASE
elnökség jóváhagyott. A szakosztály
megalakulása olyan gyors volt, mint
maga ez az új játék, ahol a labdák
elérhetik akár a 290 km/órás
sebességet
is.
A
gyorstollaslabda (angolul: speed
badminton, speedminton, crossmint
on)
a tollaslabda háló
nélküli
változata, olyan sport, mely más
ütős sportok, például a tenisz,
tollaslabda, illetve a squash elemeit
kombinálja.
A sportot ma már világszerte játsszák. Mivel nincsen háló és speciális pályaigénye
sem, ezért számos helyen lehet játszani. Ezért is lehetett hamar meggyőzni az egyesület
vezetését a szakosztály létrehozására.
Honvéd sportegyesületeként
érdemes megjegyezni, hogy a
sportágat egy katona (Bill Brandes
német tengerésztiszt) találta ki úgy,
hogy a squash és a badminton
elegyítéséből hozta létre a sportágat.
Célja egy olyan tollaslabdasport
létrehozása volt, amelyet minimális
feltételrendszer mellett is lehet
játszani, még a szabadban is anélkül,
hogy a könnyű labdát elfújná a szél,
ellentétben
a
hagyományos
tollaslabdával, amit a szabadtéren
csak szélcsendes időben lehet
művelni.
Hazánkban fiatal sportágnak számít a gyorstollaslabda és az egyesület, illetve a
szakosztály az úttörői a sportágnak. Megalakulásuk óta hazai és nemzetközi szinten
meghatározó szerepet töltenek be a szakosztály tagjai a sportágban. A szakosztály
sportolóinak eredményességi mutatói kiválóak. Hazai és nemzetközi szinten dobogós
helyeken végeznek megalakulásuk óta.
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2017-ben Wiesner Zoltán veszi át a
Gyorstollaslabda
Szakosztály
vezetését.
A
szakosztálynak
köszönhetően
a
HASE
bekapcsolódott a Budapest XIII.
kerület sportéletébe és a kerületi
sportnapok rendszeres résztvevői,
ami elsősorban annak köszönhető,
hogy a sportágat létrehozó célja
ezeken a rendezvényeken kiválóan
érvényesülnek, mert tökéletesen
játszható szabadban is ez a
labdajáték.
A sportág egyesületbe történő felvételével egy újabb versenysport szakosztálya lett a
Honvéd Aurora Sportegyesületnek. Talán azt is mondhatjuk, hogy a legütősebb szakosztálya
az egyesületnek, mert az eltelt rövid idős alatt tagjai világ- és Európa-bajnokságokon
összesen 24 érmet szereztek. Több magyar bajnokságról és nemzetközi versenyről is soksok éremmel tértek haza. Budapest XIII. kerület, Tatai úti BVSC fedett teniszpályán tartják
edzéseiket. Jelenlegi tagjaink nagyon aktívak, akik szeretnék minél több emberrel
megismertetni a sportágat.
Eredmények:
Gyorstollaslabda Világ-és Európa-bajnoki
érmeseink:
2012. Porec, Európa Bajnokság:
Női páros 1. hely Darnyik Ágnes-Bognár
Krisztina
Női Open. 2. hely Darnyik Ágnes
2013. Berlin, Világbajnokság:
Női páros 1. hely Darnyik Ágnes-Bognár
Krisztina
Férfi +40 3. hely Dózsa Tamás
2014. Varsó, Európa Bajnokság:
Női páros 1. hely Darnyik Ágnes-Bognár
Krisztina
Férfi 40+ 3. hely Pethő Zsolt
Junior páros 3. hely Péter Roland
2015. Berlin, Világbajnokság:
Női Open 3. hely Darnyik Ágnes

Vegyes páros 3. hely Darnyik ÁgnesDózsa Tamás
Férfi 50+ Kiss Ferenc
2016. Brest, Európa Bajnokság:
Női Open 3. hely Darnyik Ágnes
Női 35+ 3. hely Braun Helga
Férfi 40+ 2. hely Dózsa Tamás
Vegyes páros 2. hely Darnyik ÁgnesDózsa Tamás
2017. Varsó, Világbajnokság:
Női Open 1. hely Darnyik Ágnes
Női páros 1. hely Darnyik Ágnes-Bognár
Krisztina
Női 35+ 1. hely Bognár Krisztina
Férfi 50+ 3. hely Szalmási János
2018. Skien, Európa Bajnokság:
Női 40+ 3. hely Braun Helga
2019. Budapest, Világbajnokság:
Női 40+ 1. Braun Helga

Írta és szerkesztette: Wiesner Zoltán és Farkas László
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Darts Szakosztály

A darts szakosztály 2019-ben
alakult a HASE legfiatalabb
szakosztályaként
12
fővel.
Hazánkban sebesen terjed ez a
világszerte közkedvelt játék (és
egyre inkább sport). A darts Honvéd
Aurora
Sportegyesületbe
szakosztályként történő felvételét
Marti György ügyvezető elnök
kezdeményezte. A köztudatban
csak kocsmai sportnak nevezett
időtöltés
Angliából
származó
ügyességi játék, aminek a lényege,
hogy egy szektorokra osztott kör
alakú táblába kell nyilakat dobálni.
Sokféle játékvariáció létezik, a legelterjedtebb a 301-es, amikor minden játékos 301
ponttal indul, és az nyer, aki először nullázza magát. A darts a koncentrációs képesség és a
figyelem összpontosításának fenntartása eredményeként alakul ki a tökéletes dobás. Mára
már nemzetközi szövetséggel rendelkező népszerű sport.
A szakosztály vezetője
Gyárfás István. Jelenleg a létszám
10 aktív tag, amelyből 8 fő
versenyzői státuszban van. A
szakosztály a Budapest II. osztály
csapatbajnokságában szerepel. A
versenyzők részt vesznek az
országos egyéni versenyeken is. A
felnőtek versenyeztetése mellett
ifjúsági (utánpótlás) versenyzők
oktatása
is
zajlik
annak
reményében, hogy a közeljövőben
sikerül bővíteni a HASE csapatot.
A szakosztály a versenyzés
mellett számos kisebb, nagyobb
versenyt szervezett már. Közülük
kiemelkedik az országos szintű
verseny szervezés, mely a Magyar
Darts Szövetség kiemelt bajnoki
rendezvényei között szerepel. A
szakosztály
versenyterme
Budafokon van, ahol végezni tudják
a felkészítéseket és ahol versenyeik
többségét megrendezhetik,
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de volt már országos versenye a csapatnak az Érd Arénában, és a Budapesti Honvédban
Sportegyesületeben is. A sportág hazai és a nemzetközi eseményeit a szakosztály
Facebook közösségi oldalán folyamatosan publikálja. A szakosztály rövid fennállása alatt
elismerésre méltó munkát végzett. A darts sportággal egy újabb versenysport szakosztálya
van a Honvéd Aurora Sportegyesületnek.
Írta: Marti György és Farkas László
Szerkesztette és kiegészítette: Farkas László

Honvéd Aurora Sportegyesület képekben
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Honvéd Aurora Sportegyesület szakosztályai 1971-2021 között
HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET
MŰKÖD Ő
SZAKOSZTÁLYA I

HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET
MEGSZŰNT
SZAKOSZTÁLYAI

Motorcsónak Szakosztály
Szakosztályvezető: Bajdik János
Alapítva: 1971-ben

Asztalitenisz- szakosztály
Szakosztályvezető: Vasas Iván
Alapítva: 1948-ban
HASE szakosztálya: 1978-tól
Megszűnt: 1994-ben.
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MŰKÖD Ő
SZAKOSZTÁLY
Túraevezős Szakosztály
Szakosztályvezető: Lukács László
Alapítva: 1971-ben

MEGSZŰNT
SZAKOSZTÁLY
Női Röplabdaszakosztály
Szakosztályvezető: Boér Gyula
Alapítva: 1974-ben
Megszűnt: 1993-ban.
Síszakosztály
Szakosztályvezető: Parrag Csaba
Alapítva: 1973-ban, mint sí csoport
Önálló szakosztály 1977-1978-tól
Megszűnt: 1996-ban.

Természetbarát Szakosztály
Szakosztályvezető: Nagy László nyá.
ezds.
Alapítva:1971-ben, mint szakkör.
(Önálló szakosztály: 1973-tól)
Kispályás Labdarúgó Szakosztály
Szakosztályvezető: Sándor Roland.
Alapítva, mint labdajáték szakosztály:
1974-ben.
(Önálló szakosztály:1976-tól)
Tenisz Szakosztály
Szakosztályvezető: Nagy Géza nyá. alez.
Alapítva: 1979-ben

Vitorlás Szakosztály
Szakosztályvezető: Adorján Árpád
Alapítva: 1979-ben
Kivált: 1996-ban.
Karate Szakosztály
Szakosztályvezető: Szabó Péter
Alapítva: 1986-ban
Megszűnt: 1993-ben
Íjász Szakosztály
Szakosztályvezető: Gera Ágnes
Alapítva: 2005-ban
Megszűnt: 2008-ban
Barlangkutató Szakosztály
Szakosztályvezető: Simsa Péter és
Taródi Péter nyá. ezds. váltva
Alapítva: 1978-ban
Megszűnt: 2015-ben.

Sakkszakosztály
Szakosztályvezető: Marti György
(1990-től szakosztálya az egyesületnek)
Tollaslabda Szakosztály
Szakosztályvezető: Balogh László
Alapítva: 2002-ben
Katonafutók Szakosztály
Szakosztályvezető: Sándor Miklós őrgy.
Alapítva: 2002-ben
Közelharc-kézitusa Szakosztály
Szakosztályvezető: Dr. Zöllei Zoltán nyá.
alez.
Alapítva: 2009-ben
Gyorstollaslabda Szakosztály
Szakosztályvezető: Wiesner Zoltán
Alapítva:2013-ban
Darts Szakosztály
Szakosztályvezető: Gyárfás István
Alapítva: 2019-ben

76

HONVÉD AURORA SPORTEGYESÜLET 1971-2021
KÖZÖTTI LÉTESÍTMÉNYEI, INGATLANJAI,
BÉRLEMÉNYEI

Honvéd
Aurora
Sportegyesület
székhelye és központi
iroda:
1134 Budapest, Lehel
út 33-35. szám alatti
Honvédelmi Minisztérium 2-es számú
objektuma.

parton a BÍBIC csónakházban, MÁV vízi
telepen. 2011-től a BHSE Kajak-kenu
Szakosztály Hajógyári szigeten lévő
telephelyén
működik
bérelt
konténerekben.
Motorcsónak
Szakosztály
vízi
bázisa (kikötője) az
MH.
1.
Honvéd
Tűzszerész
és
Hadihajós
Ezred
Budapest, IV. ker.,
Külső Váci út 119.,
Duna 1658 fkm. bal
part.
Az ingatlanba történő be- és kiléptetés
k ü l ö n engedélyhez kötött! Az
ingatlan használata szerződés alapján,
előírt szabályok szerint történik, ezért
annak látogatása
(igénybevétele)
elsősorban a szakosztály tagok számára
biztosított.

Turistaház: Budapest,
Frank-hegy (É. 90-es
busz végállomásától 20
perc séta). (1989-tól
HASE tulajdon).
Üzemeltetésre kiadva a LEMANIT Kft.nek, majd előszerződés alapján tíz év
alatt megvásárolhatta az ingatlant a
működtető.
Eladva: 2013-ban.
Barlangkutató
Szakosztály: Budapest,
II. ker. Vitéz utca 14/a.
Az ingatlan a HASE tulajdona. Az
ingatlant a Barlangkutató Szakosztály
használta. Eladva: 2015-ben.

Kispályás labdarúgás.
Az egyesület éves
szerződés alapján bérli
a
XIV.
kerületi
Budapest, Kövér Lajos
út 12. sz. alatti
labdarúgó pályákat.
Az ingatlanon kerül lebonyolításra a
Budapest helyőrség kispályás labdarúgóbajnokság. Más egyéb használatot a
szakosztályvezetővel
szükséges
egyeztetni.

A
Túraevezős
Szakosztály
által
a
Hajógyári
szigeten használt vízi
telepét
lebontották
2008-ban
A szakosztály elkezdett új helyet
keresni és rövid idő alatt volta
Budapest, Népsziget utca 2. Indián
üdülőtelep, csónakházban, a Római
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MH Rekreációs és
Kulturális Közhasznú
Nonprofit Kft. 1143
Budapest, Stefánia út
34-36. sz. II. emelet
219-os terem.
A termet a Természetjáró- és
sakkszakosztály használta 2018-ig
előírt
beosztás
szerint.
Minden,
szerződéstől eltérő igény a HASE elnök
külön kérelme alapján realizálható!

tenisz
centrumban
működött, majd az új
bérlemény
a
XV.
kerületi Mini Garros
teniszpálya, ami a Pólus
Center
mögött
helyezkedik el.
Közelharc-kézitusa
szakosztály Budapest,
Kerepesi út 29/B.
alatti
objektumban
bérel edzőtermet.

Tenisz Szakosztály.
Bérelt
pályákon a
Budapest, Tengerszem
utca 62. sz. alatt lévő
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Utószó
Tisztelt Egyesületi Tag!
Tisztelt Olvasó!
Ötven év történéseit úgy összefoglalni, hogy ne maradjon ki semmi lényeges belőle
lehetetlen feladat. Ennek ellenére igyekeztem megemlíteni minden olyan történést, ami az
olvasó számára érdekes lehet. Egy biztos, hogy Honvéd Aurora Sportegyesület létrehozása
jó gondolat volt és kiállta az idők próbáját. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy hazánkban a
nyolcvanas évek közepére több mint nyolcvan honvéd nevet viselő egyesület működött és
abból mára már csak negyven bejegyzett honvédelem ügyét szolgáló civil szervezet létezik,
köztök a HASE is. Ez kizárólag a tagság érdeme, amiért köszönet illeti az alapítókat, az
elődöket és a jelen aktív tagokat. A gyorsan elszálló évek alatt azt vettük észre, hogy: sokan
már nincsenek közöttünk, a tagok és vezetők, társak, barátok lettek. A HM által dédelgetett
klubból önállóságra átalakult közösség lettünk, de továbbra is élvezzük a honvédség
bizalmát, végül is a HONVÉD név, és sokunk katona múltja kötelez bennünket. Nem tudunk,
talán nem is akarunk tisztán polgári egyesületté válni. Büszkén mondhatjuk, hogy nem volt
hiába való piros-fehér színekben az egyesület és a sport eszközeivel a honvédelemügyét
szolgálni.
Írta: Farkas László HASE elnök
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