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1974-óta tagja a klubnak, és ala-
pító tagja a 15 éves Puskás egye-
sületnek. Szinte hihetetlen, de 
már 40 éve, hogy nyugállomány-
ba vonult és belépett a klubba, 
mert nem tudott és a mai napig 
sem tud tétlenül pihenni. Mindig 
tettre kész és a közösségért ten-
ni akaró személyiség volt, akkor 
érzi jó magát, ha a közösségért, 
barátaiért, a volt munkatársaiért 
sikerül valamilyen munkát vé-
gezni. Legyen az segítség, vagy 
felkérés egy előadásra, teljesen 
mindegy, csak a vállalása, az 
egyéneknek, vagy a közösségek-
nek hasznára váljon. Számára a 
siker a mások sikerének elősegí-
tése. 1978-tól 1998-ig a Híradó ta-
gozat elnöke volt, a tagozat életé-
ben rajta kívül senki sem töltötte 
be ezt a tisztséget 20 éven keresz-
tül. Nyolcvan évesen látszólag 
visszavonult, de a valóságban, 
azóta is aktív tagja a PTHBE és 
a híradó tagozatnak, részt vesz 
minden elnökségi (vezetőségi) 
ülésen és klubnapon. Mindig van 
véleménye, javaslata. A klubunk-
nak és az egyesületnek örökös 
tiszteletbeli tagja, a híradó tago-
zatnak és az egyesületnek örökös 
tiszteletbeli elnöke. Munkáját 
az Egyesület, a 15. évfordulóján 
„Egyesületi munkáért” éremmel 
is elismerte.
1919. március 19-én Malackán 
(ma Szlovákia) született, tanul-
mányait Veszprémben és Pécsett 

végezte. Érettségi bizonyít-
vány megszerzése után egy 
évvel, 1939. február 1-én 
bevonult katonának. Itt is-
merkedett meg a híradó 
szakterülettel, a pécsi lö-
vészezred távbeszélő szá-

zadában. Egy évvel később, mint 
hadapród őrmester részt vett az 
erdélyi bevonulásban. 
Felettesei hamar felfigyeltek a jó 
képességű fegyelmezett katoná-
ra és 1943-ban már, mint zászlóst 
áthelyezik a budapesti Bolyai 

Műszaki Akadémiára, amelyet 
jó eredménnyel végzett el és fő-
hadnagyi rendfokozatba lép-
tették elő. 1944-ben megnősült, 
feleségével Bertussal egy életre 
szóló házasságnak gondolták, de 
ahogyan emlegeti „csak 42 évig 
tartott”. Felesége betegség követ-
keztében elhunyt 1986-ban. Két 
gyermekük született, Dezső fia 
és Márta lánya, akik négy uno-
kával és három dédunokával 
ajándékozták meg. A fiatal 14 na-
pos nősember a háborútól nász-
ajándékként megkapta a keleti 
frontra vezénylést. Ahol szovjet 
hadifogságba esik, 3 év után tér 

haza Pécsre. Rövid tétlenség 
után, 1948-ban visszaveszik a de-
mokratikus Magyar Honvédség 
Pécsi Kerületi Parancsnokságra 
híradó előadói beosztásba. Ezt 
követően részt vesz –alapítóként 
- a 43. Önálló Híradó Ezred meg-
alakításában. Itt törzsfőnökké ne-
vezik ki mely beosztást huzamo-
sabb ideig látta el.   Kiemelkedő 
munkájának és felkészültségé-
nek elismeréseként a 32. önálló 
híradó ezred, a Híradó Kiképző 
Tábor parancsnokaként, a Köz-
ponti Tiszthelyettesi Iskola hír-
adó tanszék vezetőjeként végzett 
eredményes munkát. A hivatásos 
katonai szolgálatát 55-éves korá-
ban, 1974-ben az MH Központi 
Harcálláspont híradó hadműve-
leti főtisztjeként fejezte be, alez-
redesi rendfokozatban. Ezredes-
sé 1994-ben léptették elő.
Amint említettem Dezső bácsi-
nak nincs nyugalma, még ma 
is aktívan részt vesz, nem csak 
a klubunkban, hanem a Puskás 
Tivadar Híradó Bajtársi Egye-
sületben is. Az egyesületalapító 
tagja és 2006-ig ügyvezető alelnö-
ke volt. Ma az egyesület örökös 
tiszteletbeli elnöke. Az elmúlt 
év októberében az egyesület 15-
éves megalakulásának ünnepi 
közgyűlésén Ő mondta az ün-
nepi beszédet. A levezető elnök, 
példaértékűnek nevezte és azt 
kívánta a résztvevőknek, hogy 95 
éves korukban hasonló erőben és 
szellemi frissességben tudjanak 
ünnepi beszédet mondani. Ez a 
kijelentés mindent elárult a 95 
éves klubtársunk szellemi és fizi-
kai állapotáról. 
Nemrégen leültem beszélgetni 
Dezső bácsival, érdeklődve fag-

Példaképünk – A 95 éves, örökös 
tiszteletbeli elnökünk

Szepezdi Dezső nyá. ezredest 
mindenki ismeri a Puskás Tiva-
dar Híradó Bajtársi Egyesületben 
és a Budapesti Nyugállományúak 
Klubjában.
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Szepezdi Dezső nyugállo-
mányú ezredes elismerése

Magyarország honvédel-
mi minisztere a társadal-
mi szervezetek és a nyug-
ál lományúak egyesületei 
javaslatára, a HM Társadalmi 
Véleményező Bizottság tá-
mogatásával, a nyugállomá-
nyúak szervezetei, valamint a 
honvédelem ügye érdekében 
huzamos időn át végzett áldo-
zatos munkája elismeréseként
nemzeti ünnepünk – 2014. 
március 15-e – alkalmából
a Honvédelemért Kitüntető 
Cím Babérkoszorúval ékesí-
tett fokozatát adományozta
Szepezdi Dezső nyugállományú 
ezredesnek, Egyesületünk tag-
jának.

gattam, a hosszú élet titkáról, a 
jövőről és általában az életről. 
Tanulságos volt a véleménye, a 
szerénysége, a magabiztossága 
korunkról, és az a szenvedélyes 
mások iránti tisztelet, ami sugár-
zott a tekintetéből. Látszik rajta, 
hogy elégedett eddigi életével, 
számára nem az a fontos, hogy 
mi történt és történik a hátra-
lévő életében, hanem az, hogy 
hogyan tud örömet szerezni má-
soknak, a környezetében élők-
nek. Elmondta, hogy nyugállo-
mányba helyezése óta mindig 
keresett magának elfoglaltságot, 
de csak társadalmi munkában, 
fizetésért nem vállalt beosztást. 
2007-ben jelent meg „Életem em-
lékei” című könyve, majd 2010-
ben látott napvilágot „A velünk 
élő múlt” című életét bemutató 
kiadvány, amelyben betekintést 
nyújt a magánéletének történe-
tébe. Közvetlen kapcsolatban 
álló ismerőseinek tiszteletből 
dedikált példányt ajándékozott. 
E megtisztelt személyek között 
voltam én is, amit azóta is, tiszte-
lettel őrzők. A könyvből és a sze-
mélyes beszélgetésből is kiderült, 
hogy általában optimista, mindig 
csak egy évre gondolkozik előre, 
a távlati jövővel nem foglakozik. 
Jelenleg már 18 éve él együtt 
párjával, Irénkével és boldognak 
érzi magát, mert biztonságban és 
szeretetben érzik magukat. Mind 
kettőjük családjával jó kapcso-
latot ápolnak, ezt az évenkénti 
megtartott családi ünnepek, szü-
letés és névnapi összejövetelek is 
igazolják. A hosszú életét a ter-
mészet szeretetének és a sport-
nak köszönheti. Fiatal korában 
nagy hatással volt két nagybáty-
ja, akik a Bakonyban éltek és gaz-
dálkodtak. Iskolás korában min-
den évben a nyári szünetet náluk 
töltötte, itt ismerte és szerette 
meg a paraszti életet, szokásait 
és hagyományait. A sport is nagy 
szerepet játszott az életében, ifjú-

sági teniszbajnok volt, de még 93 
évesen is ütőt fogott a balatonke-
nesei honvéd üdülőben. Kedvte-
lésből sokat futballozott, kosár-
labdázott és úszott, de még a mai 
napig is szívesen úszik nyáron 
Zamárdiban a Balaton vízében.
A beszélgetésünket befejezve 
megjegyezte, hogy az élethez 
szerencse is kell. Számára mind-
ez megadatott, átélte a háború-
ban a szőnyegbombázásokat, a 
fronton túlélte a közvetlen tűz-
harcot, amikor a zászlóaljával a 
bekerítésből kitörtek, a fogság-
ból szerencsésen hazatért és a 
családjával újból találkozhatott. 
Majd így folytatta: Rövid meg-
szakítással, de folytathattam a 
katonai pályámat, amit hívatá-
somnak tekintettem. Az életem 
során voltak példaképeim, akik-
re szívesen gondolok vissza, így 
például Bánki Béla őrnagy, volt 
századparancsnokomra, vagy 
dr. Gurzóy Emil ezredesre, aki 
Pécsett és a fronton zászlóaljpa-
rancsnokom volt. Mind ketten 
jól képzett katonák voltak tu-
dásukat átadták a beosztottak-
nak, a fegyelmet megkövetelték, 
aminek eredménye volt, hogy 
sok magyar katona épségben 
hazatérhetett a frontról. A mai 
honvédségen belül említésre 
méltó dr. Lindner Miklós nyá. 
altábornagy címzetes egyetemi 
tanár, aki az ötvenes évektől a 
híradó szolgálat, vezető beosz-
tású katonája volt. Aki a mai 
napig is személyes kapcsolatot 
tart volt munkatársaival, és se-
gíti a hozzáfordulókat. Köve-
tendő példaként említem őket a 
mai felsővezetők számára. Sok 
mindent átéltem, sok nehézsé-
get és sok jót is, remélem, hogy 
az egészségem lehetővé teszi, 
hogy családommal, unokáimmal 
még sokáig együtt tudok lenni. 
Remélem, hogy szeretteimmel, 
barátaimmal és volt munkatár-
saimmal március 19-én koccin-

tani tudok a születésnapomon. 
Kedves Dezső bácsi!
Mi mindnyájan büszkék va-
gyunk örökös tiszteletbeli el-
nökünkre, de arra is, hogy az 
Egyesület alapító tagja és ügy-
vezető alelnöke voltál. A Puskás 
Egyesület minden tagja nevében 
kilencvenötödik születésnapod 
alkalmából kívánjuk, hogy még 
nagyon sokáig jó egészségben 
családod és az egyesületi tagok 
körében, sok szeretetben és bol-
dogságban legyen részed. Továb-
bá kívánjuk, hogy munkáddal 
még sokáig segítsd elő a Puskás 
Tivadar Híradó Bajtársi Egyesü-
let és a Híradó Tagozat hírnevét, 
elismertségét. 

SoóS TamáS nyá. alezredeS
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A Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum Infokommunikáci-
ós Szakközépiskola 2014.febru-
ár 19-én helyet adott a Lakos-
sági fórum II. rendezvénynek, 
amelynek tárgya az Infokom-
munikációs területén nemzet-
közi mesterképzések keretében 
megvalósuló tananyagfejlesz-
tés volt. ICT /Information and 
Communications Technology/ 
tananyagfejlesztés- szövetségben 
Európával szólt a fórum szalag-
címe. Hat informatikai mester 
szakirány tizenhét tantárgyának 
tematikáját dolgozták ki az ELTE 

Informatika Kar, és a BME Villa-
mosmérnöki és Informatikai Kar 
tanszékein. Ezek közül néhányat 
bemutattak a kidolgozásban 
résztvevő egyetemek tanárai.

A fórumot Heller Ferenc a Szak-
középiskola igazgatója nyitotta 
meg. A levezető elnök dr. Pap 
László professzor emeritus, aka-
démikus volt. 

Lakossági fórum a Puskásban

Közel tíz éve történt, hogy meg-
ismerhettelek. Azóta is lenyűgöz 
dinamizmusod, tenni akarásod, 
emberszereteted és a közösség 
iránti elkötelezettséged, a máso-
kat megértő és segítő munkád. 
Amikor dolgozni kezdtem az 
Egyesületben rögtön szárnyaid 
alá vettél és türelemmel terel-
gettél mindig a helyes irányba. 
Megértetted türelmetlenségemet, 
de bölcsen, tanácsokat adva, nem 
visszafogva vezettél rá a megol-
dásokra. Megtapasztaltam oda-

figyelésed másokra is, rávezettél, 
hogy türelemmel mindig több ér-
hető el, mint hevességgel. Megta-
nítottál a gazdálkodás rejtelmei-
re, az elszámolások bürokratikus 
útvesztőiben okosan végigve-
zettél. Nem voltál soha ingerült 
okoskodásaim során, bölcsen 
kivártad, míg rájövök azok oka-
ira és szükségességére. Ebben 
nagy segítségedre volt Klárika, 
akit céltudatos és mégis tündéri 
teremtésként ismerhettem meg. 
Példaértékűnek látom a Ti élete-

teket és megvallom sokat tanul-
tam az életről is Tőletek.
Nem akarok további jelzőket 
„aggatni” Rád, bár nagyon is 
megérdemelnéd! Kérlek, erősödj, 
vigyázz magadra és legyél még 
sokáig a patrónusaim egyike.
Élj erőben, egészségben, vidám-
ságban és mások szeretete fényé-
ben, míg én 100 éves nem leszek! 
Akkor új alkut kötünk!
(Lehet, hogy ez nem is szabályta-
lan köszöntés?) 
Felker lajoS, az egyik TiSzTelőd   

80 éves lett az örökifjú ezredes
(szabálytalan köszöntő)

Kedves Pista bátyám! Sokan és 
sokszor méltatták életutad, mun-
káid a Tagozatban és Egyesüle-
tünkben. Úgy gondolom, hogy 
most amikor 80 éves lettél, az 
emberről a segítőről kell néhány 
gondolatot írnom. Tudom a lehe-
tetlenre vállalkozom, de megkí-
sérlem néhány mondatban.
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Szeptember végén történt, hogy 
a hdt. pság. mellé rendelt D.V.K.  
Deutsche Verbindungs Korps  /
Német Híradó Hadtest/ egyik 
tisztje Graf  O. Wallberg főhad-
nagy gépkocsijával aknára futott, 
és meghalt. 
A hadtestnél rendkívül népszerű 
tisztet mindenki sajnálta, mert 
közvetlen modora távol állt a hi-
vatalos, porosz stílustól.
A parancsnokság elhatározta, 
hogy a temetésén nemcsak né-
met, hanem magyar sorfal is bú-
csúztassa. 
Reggel kaptam a parancsot, hogy 
a német Peter Kempf hadnaggyal 
beszéljem meg a feladatot. A te-
metés délután négykor lesz.
Ehhez nyolc fő sorfal kell, jó Deb-

recen környéki híradókból. 
A vezényszó német lesz. A 
zlj. nagy része 24 órás hír-
adó üzemben van.
Alig lehetett írnokokból és 
gépkocsivezetőkből össze-
szedni a létszámot és hozzá 
a nyolc puskát, mert min-
denkinek más fegyverzete 
és ruhája volt. Elkezdtük 
az alaki kiképzést, a ma-
gyar puskafogásokat ki-

egészítve a német „ Hochhalten 
és a Feuer!” /magyar megfelelője: 
össztűz- tűz /fogásokkal. Elkép-

zelhető, hogy nem ment köny-
nyen, míg díszszemle kivitelben 
nem ment. Akkor mindez néme-
tül egy külön zugtanfolyammal, 
hogy a „Rechts um!” / jobbra át/ 
is menjen. Végül megegyeztünk, 
hogy milyen sorrendben mennek 

a vezényszavak, arra kell moz-
dulni.
Délre már reményt nyújtott a ki-
vitel.
Négykor egyszerre felvonultunk. 
A sírhely két oldalán, egymással 
szemben a két parancsnok is a 
sír két végén szemben, majd a 
szertartás végén három olyan 
díszsortüzet lőttünk, hogy csak 
három dörrenés hallatszott.
A németek gratuláltak a sikeres 
végrehajtáshoz, a magyarok ezt 
természetesnek vették.
Mire eddig jutottunk, jött a még 
nagyobb kérdőjel: hogy lehet az 
együttest egyáltalán az alakiság 
és a puskafogás protokolláris ki-
vitelére bírni, majd mindezt né-
met szóra vége hajtani. 
Délre a magyar szabályzat sze-
rinti puskafogások már alakul-
tak, csak a mi szabályzatunkban 
nem szereplő „”Hoch halten, és a 
Feuer!” nem szerepelt. Ezért kö-
vetkezett a zug német óra, hogy 
a „ Rechts um” is menjen.
Délután egyszerre felvonultunk a 
sírhely két oldalára, és olyan há-
romszoros dísztüzet lőttünk, hogy 
csak három lövés hallatszott.

láSzay

Nem híradó feladat volt
1943 június elsején a debreceni 
VI. híradó zászlóalj vasúti szállí-
tással az ukrajnai Zsitomirba ke-
rült. Itt a VII. hdt. parancsnokság 
híradó szolgálatát addig ellátó 
komáromi híradó zászlóaljat fel-
váltva, annak feladatait átvette. A  
hdt. feladata út és vasútvonalak 
biztosítása volt.

A váci Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas 
Egyesület 2013. év folyamán számos kivá-
lóan megszervezett eseménnyel örvendez-
tette meg az Egyesület tagságát. Az esemé-
nyek között több helyi rendezvény mellett 
sok országos hírű emlékhely meglátogatása 
is helyet kapott, de több esetben szerveztek 
külföldi túrákat is. Szegedi János az éves 
munkáról egy színvonalas krónikát szer-
kesztett a korszerű nyomdatechnikai lehe-
tőségek kihasználásával. 

Képes krónika
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Madéfaván, Csík megyében 1764.  
január 7-én az osztrák császári 
csapatok vérengzést rendeztek 
az ott összegyűlt székelyek kö-
zött. A székelyek tiltakoztak régi 
szabadságjogaik megsértése el-
len. A császáriak 3 székely és 2 
román ezredet akartak felállítani. 
Mária Terézia ugyan elrendelte, 
hogy csak önkéneseket sorozzon 
be határőrnek, de az erőszakos 
toborzás tovább folytatódott. A 
székely falvakból a férfi lakosság 
többnyire családostul a hegyek-
be húzódott. Buccow generális 
mintegy 1 300 katonával, ágyuk-
kal felszerelve megrohamozta a 
az ellenszegülő ötezernyi székely 
gyülekező helyét. Madéfalván 
fegyveres ellenállás nem volt, 
így az eseményeket védtelen 
nők és gyerekek ellen is elköve-
tett tömeggyilkosságnak lehetett 
tekinteni. Ez a mostani történel-
mi korban háborús bűntettnek 
számit. A vérengzés és rablás 
hajnali 4 órától 9-ig tartott. A fog-
lyokat Taplócára, majd a csíksze-

redai várba vitték. A szomszéd 
falusiak Csikcsicsó és Madéfalva 
között + 45 halottat tömegsírba 
temettek el. A halottak számáról 
több adat ismert 185-és 400 kö-
zött, 200-250 lehetett valóságban 
újabb adatok szerint. A véreng-
zés után vizsgálat folyt, de nem 
a vérengzést elkövetők, hanem 
a „lázadók” ellen. Az esemé-
nyek után kezdődött meg a szé-
kelyek kivándorlása Moldvába, 
ahol menedéket kaptak az ott élő 

csángók falvaiban. Később, ami-
kor Bukovina osztrák terület lett 
Hadik András gróf letelepítette 
őket, és a székelyek megalapítot-
ták falvaikat.
A madéfalvi vérengzés 250. év-
fordulója alkalmával többnapos 
ünnepséget rendeztek a helyszí-
nen. A helyi vezetők mellet az or-
szággyűlés elnöke Kövér László 
is jelen volt az emlékműnél tar-
tott koszorúzáson.

Siculicidium-székelygyilkosság

2014. március 15-én ünnepelte 
megalakulásának 65. évforduló-
ját a 43. önálló híradó és vezetés-
támogató ezred. 
Ez alkalomból 2014. március 13-
án bensőséges ünnepségre került 
sor Székesfehérvárott. Az ünnep-
ségen megjelent Mihócza Zoltán 
dandártábornok, az ÖHP törzs-
főnök helyettese is. 
Benda László ezredes az ezred 
megbízott parancsnoka meghí-
vására az ünnepségen résztvett 
a 95 éves Szepezdi Derzső nyá. 
ezredes az ezred egykori alapí-
tó törzsfőnöke, Prof. Dr. Rajnai 
Zoltán mk. ezredes a Puskás Ti-
vadar Híradó Bajtársi Egyesület 

elnöke, valamint az Egyesület 
elnökségének több tagja. Részt 
vettek az ünnepségen az ezred 
egykori tagjai. Szepezdi Dezső 
nyá. ezredes a 43. Baráti Kör sza-
lagját kötötte fel a csapatzászlóra, 
majd ünnepi beszédében méltat-
ta az ezred szerepét a katonai 
vezetésben. Az Összhaderőnemi 
Parancsnokság parancsnoka kö-

szöntő levelének felolvasása után 
az ezred parancsnok beszédében 
vázolta az ezred 65 éves életút-
ját, a kiképzés és a nemzetközi 
NATO-kötelezettségek terén el-
ért eredményeit. A kitüntetések, 
elismerések átadását követően az 
ezred díszmenetével ért véget az 
ünnepség.
Ezt követően az ÖHP „Alba 
Regia” fúvószenekara adott nagy 
tetszéssel fogadott hangversenyt. 
Ebéd után az ezred egykori állo-
mányába tartozott nyugdíjasok 
kötetlen baráti beszélgetésen 
idézték fel a múlt kiemelkedő 
eseményeit.
dr. lindner miklóS nyá. alTábornagy

65 éve alakult 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató ezred
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Így történt ez legutóbb február 
20-án is, a Magyar Honvédség 
Nyugállományúak Klubjának 
Híradó Tagozata szervezésé-
ben látogatást tettek a budapesti 
Rendőrség-történeti Múzeum-
ban. A meghívást elfogadva részt 
vettek az együttműködő híradó 
klubok, a Puskás Tivadar Hír-
adó Bajtársi Egyesület, a Nemze-
ti Közszolgálati Egyetem Bolyai 
János Nyugállományú Klubja, a 
Fejér Megyei Honvéd Nyugállo-
mányúak Székesfehérvári Klub-
jának Híradó Szekciója, vala-
mint a Váci Esze Tamás Honvéd 
Nyugdíjas Egyesülete.
Még a tavalyi együttműködési 
értekezleten a Híradó Tagozat 
vezetősége felajánlotta a részt-
vevő egyesületek (klubok) ve-
zetőinek, hogy a téli időszakban 
közös programot szerveznek, va-
lamelyik budapesti múzeumba. 
Így esett a választás a Rendőr-
ég-történeti Múzeumra, (egykor 
Bűnügyi Múzeum) amelyre min-
den szervezet tagjait meghívták. 
A híradó klubok tagjai a Múze-
um előtt találkoztak, és a szerve-
ző vezetésével 10-órakor bemen-
tek a Múzeum előterébe, ahol 
Múzeum részéről Daka Béla nyá. 
r. alezredes köszöntötte a látoga-
táson résztvevőket. A nagy lét-
szám miatt két csoportban, két 
tárlatvezető irányításával meg-
kezdődött a látogatás.
Az egyik csoportot az alezredes 
úr vezetésével a kriminalisztikai 

tárlatot tekintette meg. A 
terembe belépve egyből 
a legendás nyomkövető 
rendőrkutyákat, Kántort 
és Tuskót láthattuk. A tár-
latvezető elmondta, hogy 
Kántor több mint 500 beve-
tésen vett részt, amelyből 

277 estben sikeres volt. Kántor 
történetét könyvben és filmen is 
megörökítették a 70-es években, 
ahol Tuskó személyesítette meg 
az akkor már elpusztult Kán-
tort. A teremben tovább haladva 

láthattuk a közlekedési bűncse-
lekményeket bemutató tárlatot, 
érdekessége volt a hamisított 
gépkocsi rendszámok bemuta-
tása. Ezek után a vagyonellenes 
bűncselekmények bemutatása 
következett. Itt megismerked-
hettünk a hagyományos zseb-
metszési lopások módszerétől a 
pénzhamisításokig. A követke-
ző tárlatban láthattuk az 1983. 
november 5-én a Szépművészeti 
Múzeumból ellopott pótolhatat-
lan két Raffaello és két Tintoretto 
festmények sikeres felderítésé-
nek történetét. A 6-os tárló a kö-

zelmúlt hírhedt bűncselekmé-
nyeit mutatta be.
Többek között a Whiskys rab-
ló, Magda Marinko, a miskol-
ci Bonnie és Clyde és a rend-
őrgyilkos Soós Lajos (nem 
rokonom), a Fekete Angyal, Bene 
László és Donászi Aladár (az 
5. rak. dd. egykori hadnagya, 
fogvatartásban öngyilkos lett) 
bűncselekményeinek bemuta-
tása látható. Ezek a személyek 
még mindig büntetésüket töltik, 
vagy nemrég szabadultak. A kö-

vetkező tárlóban az 1950-70-es 
évek elhíresült gyilkosságait te-
kinthettük meg, többek között a 
perecesi asszonyt, aki nikotinnal 
gyilkolt, a martfűi rémet és a sze-
gedi Paprika utcai ötös gyilkos-
ságot. A tároló megtekintéséhez 
erős idegzet szükséges. Tovább-
haladva megismerkedtünk az 
okirat-hamisítás módszereivel, 
a házilag készített fegyverekkel, 
valamint a szakértői, felderítői 
munka rejtelmeivel. A bűntények 
felderítésében nagy szerepe van 
a helyszínelők szaktudásának és 
a felszereléseiknek,  ez utóbbia-

Együttműködő Híradók a Rendőrség-
történeti Múzeumban

Régi hagyomány, hogy a nyugál-
lományú híradó klubok, egyesü-
letek együttműködési megállapo-
dás alapján meghívják egymást 
a különböző kulturális rendezvé-
nyeikre. 
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kat  itt ki is lehetett próbálni. A 
tárlatvezető előadásán érezhető 
volt, hogy aktív korában nagy 
gyakorlatot és rutint szerzett 
a nyomozói munkában, mert 
olyan szenvedélyesen beszélt a 
kiállított tárgyakról, amit nem le-
het tanulni, erre születni kell és 
szeretni ezt a hivatást. A terem 
végén még láthattuk a rendőrség 
által korábban használt motor-
kerékpárokat, a Pannonia, MZ, 
Yahama és BMW típusokat. Be-
fejezésül még kipróbálhattuk a 
Bertillon (feltaláló neve után) 
rabosító fényképezőgépet az el-
forgatható székkel, amit 1890-
es években rendszeresítettek. A 
székben ülő klubtársnőnk na-
gyon meglepődött, amikor várat-
lanul a tárlatvezető meghúzott 
egy kart és a szék elfordult vele, 
90 fokkal. A kriminalisztikai te-
remben eltöltött több mint egy 
órás bemutató gyorsan eltelt, és 
át kellett adni a helyszínt a másik 
csoportnak. A másik helyszín a 
Történeti kiállítási rész volt, ahol 
bemutatták a magyar Rendőr-
ség felszereléseit, egyenruháit és 
egyéb fennmaradt tárgyait 1848-
tól napjainkig. A terembe lépve 
a mennyezet alatti falak mentén 
(1848-2010) a belügyminiszterek 
kinagyított arcképei találhatók. A 
tárlatvezető egy fiatal történész 
Androvicz Gábor volt, aki rövid 
bemutatkozás után rátért az első 
teremben kiállított tárgyak ismer-
tetésére. Az első vitrinben láthat-
tuk Rózsa Sándor koponyájának 
felső részét. Az előadó történész 
elmondta, hogy Rózsa Sándor 
volt a leghírhedtebb betyár a 19. 
században. Lopásokat és gyil-
kosságokat követett el. 1848-ban 
csatlakozott a szabadságharchoz, 
150 fős szabadcsapatával szo-
katlan harcmodorával sikereket 
is aratott.1848. november 17-án 
Asbóth Lajos ezredes egy falu le-
fegyverzésére vezényelte Rózsa 
Sándor csapatát, akik kirabolták 

a falut és megöltek 36 lakost. A 
szabadságharc bukása után bör-
tönbe zárták, 65 éves korában, 
tüdőbetegségben halt meg. A fe-
jét a budapesti Bonctani Intézet-
be szállították. Ugyanebben a vit-
rinben látható a konstábler bot is. 
Ez egy miniatűr buzogány, ami  
rendőr hatalmi jelvényt képviselt 
a 19. században. A teremben egy 
régi sírfelirat is látható, amelyen 
nem csak az áldozatok neve (egy 
állapotos asszony és három fiatal 
gyermeké) olvasható, hanem a 
gyilkosuké is, aki egy bizonyos 
Bendecs Vendel ásványi legény 

volt. A 6-os tározóban található 
egy Budapest térkép 1896-ból. 
Érdekessége, hogy a jelenlegi 
Rendőrség-történeti Múzeum 
épülete is látható a térképen, lo-
vassági rendőrlaktanya néven. 
Következő vitrinben a Rendőr-
eskü szövegét, Dícsérő okirato-
kat és ujjnyomatlapot láthattunk. 
Európában másodikként (Anglia 
után) Magyarországon állították 
fel az ujjnyomat nyilvántartó 

rendszert 1904-ben. A terem kö-
zepén helyezték el az első rend-
őregyenruhát bemutató vitrint. A 
rendőr azonosító száma még az 
övcsaton volt olvasható. Itt látha-
tók még a korábban rendszere-
sített lőfegyverek, kitüntetések, 
szolgálati kardok, igazolványok 
is. A következő teremben 1945-
től a napjainkig terjedő időszakra 
jellemző egyenruhák, jelvények, 
kitűntetések, oklevelek, rangjel-
zések, teleszkópos gumibotok, 
dísztőrök és még nagyon sok 
érdekes rendőrtörténeti tárgyak 
tárultak elő.  

Még nagyon sokáig hallgattuk 
volna a tárlatvezető színvonalas 
előadását, és még tovább gyö-
nyörködtünk volna a Rendőrség- 
történeti Múzeum relikviáiban, de 
az időnk ezt nem tette lehetővé. 
A múzeum megtekintése után az 
előtérben ismét egyesült a ketté-
választott csoport ahol megkö-
szöntük a két tárlatvezetőnek a 
szívélyes és szakszerű bemutatót.

SoóS TamáS nyá. alezredeS
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A bevezető után a jelenlévők 
megnézték a „Haza védelmé-
ben” című kisfilmet, amely a ki-
sebbségi környezetből a honvéd-
séghez került fiatalok életútjáról, 
és a jelenlegi helyzetéről szólt. A 
kisfilm jól megjeleníti az esély-
egyenlőség megteremtésének 
szép példáit is.
A közgyűlés megtárgyalta, és el-
fogadta a HOKOSZ 2013. évi te-
vékenységéről és gazdálkodásá-
ról szóló beszámolót, a 2014. évi 
terveket és az Ellenőrző Bizottság 
jelentését.

A beszámoló kiemelte, 
hogy csökkent a közpon-
ti támogatás, a szerveze-
tek működése az önerő-
re, a helyi szervezetek 
ötletességére és a prog-
ramok költségtakarékos 

megoldására irányul. Az elnök 
kiemelte, a megváltozott kö-
rülmények és elvárások arra 
„kényszerítik” a két nagy szö-
vetséget (BEOSZ, HOKOSZ), 
hogy minél inkább közelítsen 
egymáshoz, és egy, a honvédsé-
gi nyugdíjasok érdekeit képvi-
selő „profiltiszta” szervezet jöj-
jön létre. Ennek előkészítésére a 
közgyűlés felhatalmazást adott 
az elnökségnek.
A HOKOSZ 2015-ben ünnep-
li megalakulása 15. évforduló-
ját, melyet szerényen, de méltó 

módon tervezi megünnepelni. 
Az évfordulóval egy időben, ta-
vasszal, lesz a tisztújítás. Ennek 
érdekében a közgyűlés jelölőbi-
zottságot választott. A bizottság 
munkáját minden tagszervezet, 
így Egyesületünk is 1 fővel segí-
ti. A közgyűlés megbízta az el-
nökséget, hogy az Alapszabályt 
a szükséges mértékben módo-
sítsa, és a módosítási javaslatot 
2014. szeptember végéig a tag-
szervezeteknek véleményezésre 
küldje meg.
Egyesületünk titkára, Majercsik 
Tibor nyá. alezredes elismerésül 
festményt kapott
A jó hangulatú tanácskozás, a 
tagszervezetek képviselőinek kö-
tetlen beszélgetésével ért véget.

Felker lajoS nyá. ezdS.  

HOKOSZ közgyűlés 2014. 
A Honvédségi Nyugdíjas Klubok 
Országos Szövetsége (HOKOSZ), 
2014. március 17-én tartotta köz-
gyűlését, amelyen a 29 tagszerve-
zetből 28 jelent meg.

A hagyományoknak megfele-
lően a híradó egyesületek ve-
zetőségei az idén tavasszal is 
megtartották egyeztető megbe-
szélésüket 2014. március 27-én, 
Vácon, az Esze Tamás Honvéd 
Nyugdíjas Egyesület rendezé-
sében.   
Az értekezleten képviseltette 
magát a Bolyai Nyugállományú 
Klub, a Fejér megyei Nyugállo-
mányú Klub Híradó Szekciója, 
a Budapesti Nyugállományú-
ak Klubja Híradó Tagozata, a 
Puskás Tivadar Híradó Bajtársi 
Egyesület, és mint rendező az 
Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas 
Egyesület. 
Az értekezletet elnökük, Sze-
gedi János nyitotta meg, majd 
az egyesületek képviselőinek 

tájékoztatói következtek, amely 
során beszámoltak az elmúlt 
évben végzett tevékenységük-
ről, és tájékoztatást nyújtottak 
a 2014. évi feladataikról, és az 
együttműködési területekről.
Tiszteletbeli elnökünk, dr. Lind-
ner Miklós bajtárs, értékelte az 
előző évben közös megegyezés-
sel született feladatok végrehaj-
tását, a jogszabályi változások 
figyelemmel kisérését, az éves 
tervek kölcsönös megküldését, 
a meghívások megküldésének 
fontosságát a szervezeteink által 
rendezett eseményekre. Ismer-
tette továbbá az egyesületeink 
részvételét a „Híradók éjszaká-
ja” rendezvény megszervezé-
sében és végrehajtásában. Tájé-
koztatta a résztvevőket arról is, 

hogy miért nem került sor  „ A 
híradó szolgálat katonái emlé-
kére” tervezett kopjafa felállítás-
ra, milyen problémákkal kerül-
tünk szembe, és mikor várható 
a  kopjafa felavatása.
A kölcsönös tájékoztatást köve-
tően a rendezők jóvoltából meg-
ebédeltünk, majd megismerked-
tünk a város főterével, végül a 
Váci Egyházmegyei Múzeumba 
látogattunk el, ahol a kanonok 
úr tárlatvezetése mellett megis-
merkedhettünk az egyházi relik-
viákkal.
Az együttműködési értekezlet 
megszervezéséért, és lebonyolí-
tásáért köszönetünket fejezzük 
ki a rendező egyesületnek.

karSai miklóS nyá. hőr. mk. alez.

Híradó egyesületek vezetőségeinek 
egyeztető megbeszélése
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2013. november 15.
Az elnökség az alábbi témákat 
tárgyalta meg:
1. Az elnökség tagjai tájékozta-
tója az előző elnökségi ülés óta 
végzett munkáról.
Kiemelten: 
- A Jubileumi Közgyűlés értéke-
léséről,
 - Az Egyesület pénzügyi helyze-
téről.
2. Az év további kiemelkedő fel-
adatai előkészítésének megbeszé-
lése, konkrét elgondolások végle-
gesítése:
- NEA pályázatok 
- A 2014. évi Munka- feladat- és 
pénzügyi terv előkészítése,
- A 2013. év, zárási feladatai, 
2014. év megnyitása
3. A következő elnökségi ülé-
sig terjedő időszak feladatainak 
egyeztetése.
Az elnökség megbeszélte a napi-
rendi pontokat, és meghatározta 
a feladatokat, kijelölte a végrehaj-
tásért felelős elnökségi tagokat. 

2014. január 17.
Az Elnökség az alábbiakat tár-
gyalta:
1. Az Elnökség tagjai tájékozta-
tója az előző elnökségi ülés óta 
végzett munkáról.
2. A 2014. évi Munkaterv meg-
vitatása, módosítása további fel-
adatok meghatározása.
- Az év kiemelkedő feladatai elő-
készítésének megbeszélése,

3. A következő elnökségi ülé-
sig terjedő időszak feladatainak 
egyeztetése.
- A 2014. évi munka-feladat- és 
pénzügyi terv pontosításának le-
zárása, az elnökségi munkaterv 
elfogadása
- A 2014. tavaszi közgyűlés 
előkészítése (napirend, lebo-
nyolítás, Jelölőbizottság stb.)
- További ismertté vált feladatok
Az elnökség feladatait elvégezte, 
meghatározta az egyes napirendi 
pontokhoz kapcsolódó feladato-
kat, határidőket és felelősöket.

2014. február 21.
Az elnökség ezen az ülésén az 
alábbi témákat tárgyalta meg:
1. Az elnökség tagjai tájékozta-
tója az előző elnökségi ülés óta 
végzett munkáról.
2. A 2014. évi Munkaterv megvi-
tatása, módosítása, véglegesítése.
- Az év kiemelkedő feladatai elő-
készítésének pontosítása,
- Tavaszi közgyűlés napirend-
jének megbeszélése, előkészítés 
megkezdése…
- Tisztújítás elgondolása, je-
lenlegi tisztségviselők további  
tervei…
3. A következő elnökségi ülé-
sig terjedő időszak feladatainak 
egyeztetése.
- A 2014. évi Munka- feladat- és 
pénzügyi terv közzététele vitára, 
nyomtatásának előkészítése
- A 2014. tavaszi közgyűlés elő-
készítése (napirend, lebonyolítás, 
Jelölőbizottság stb.)
Az elnökség tárgyalta a napiren-
deket, és meghatározta a felada-
tokat, kijelölte a végrehajtásért fe-
lelős elnökségi tagokat. Kiemelten 
foglalkozott a Közgyűlés előkészí-
tésével. Megtárgyalta a HOKOSZ 
közgyűlés és az Együttműködési 
Értekezlettükrében az Egyesületet 
érintő, tennivalókat. 

2014. március 21.
Az elnökség az alábbi témákat 
tárgyalta meg:
1. Az elnökség tagjai tájékozta-
tója az előző elnökségi ülés óta 
végzett munkáról. 
2. A 2014. évi Munkaterv végle-
gesítése.
- Az év kiemelkedő feladatai elő-
készítésének további pontosítása,
- Tavaszi közgyűlés levezetésé-
nek pontosítása, az előkészítés 
folytatása.
- Nyomdai anyagok véglegesíté-
se (Munkaterv, meghívók, Pus-
kás Híradó…). 
- Tisztújítás elgondolása, jelen-
legi tisztségviselők további ter-
vei…
3. A következő elnökségi ülé-
sig (várhatóan 2014. május 16.-
ig) terjedő időszak feladatainak 
egyeztetése.
- A 2014. tavaszi közgyűlés elő-
készítése, lebonyolítása.
- Együttműködési értekezlet  
Vácott.
- A Közgyűlés után a jkv. elkészí-
tése, és más okmányok pontosí-
tása, a honlapra szükséges anya-
gok feltöltése.
- Mérleg megküldése az OBH-
nak és feltenni a honlapra.
- A tervezett kirándulások szer-
vezése, lebonyolítása.
Az elnökség tárgyalta a napiren-
deket, és meghatározta a felada-
tokat, kijelölte a végrehajtásért 
felelős elnökségi tagokat.

ÜgyvezeTő alelnök

Az elnökség üléseiről
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Az elmúlt évtizedek legfonto-
sabb változása az emberiség 
történetében a tudomány, a 
technika, főleg a technológia 
rendkívüli fejlődése – oly mér-
tékben –, hogy az egyes ember, 
de az emberiség egésze is lesza-
kad az őt körülvevő technikai, 
általánosan „cyber” civilizáció-
nak nevezett környezettől, nem-
csak az értés, de esetenként az 
alkalmazás szintjén is.
A leszakadás a diplomás fiata-
lokra, de ezen túl a szűk vagy 
tágabb területen, tudományos 
munkával foglalkozókra is ki-
terjed. Ha ide soroljuk az em-
berek döntő többségét kitevő, 
diplomával nem rendelkezőket, 
akkor a korábban említett lesza-
kadás végzetes és a szükséges 
ismeretek egyre növekvő hiá-
nya teljes kiszolgáltatottságot 
eredményez.
Lehet e tenni ez ellen? Nagyon 
keveset, de lehet.
A leszakadás mértéke csök-
kenthető.  Arra fel kell készülni, 
hogy a megismerés eredménye 
elkeserítő is lesz, mert minél 
többet tudunk meg világunkról, 
arra jövünk rá, hogy látszólag 
több az ismeretlen, mint a tanu-
lásunkat megelőzően.
Arra koncentráljunk, hogy azt 
használjuk, élvezzük, amit ma-
gunkénak mondhatunk, a tu-
dás hatalmából. A tudásból, 
ami lehetővé teszi a világot a 
lakásunkba hozó számítógép 
használatát, a felvett videofil-
mek nézését, zenék hallgatását, 
a konyhai sütő helyes progra-
mozását, okos telefonunk ke-
zelését. Megérteni, hogy miről 
beszélnek a tudósok, ha a kló-
nozásról vagy a génmanipulá-
cióról van szó. Ha azt halljuk, 
hogy nukleáris meghajtású ra-

kéta, vagy: sebészi szike helyett 
lézersebészet, - legalább felüle-
tesen - tudjuk, miről van szó.
Senki ne zárjon ki bennünket 
tudatlanságunk miatt a közlés 
értéséből!
Mit kell ezért tennünk? Elő kell 
venni azt az alapvető emberi tu-
lajdonságunkat ami segíthet, ez 
pedig az emberi kíváncsiság.
A tudásvágy – többek közt az 
is –, tudni hol van a biztosíték 
a lakásban, hol lehet leolvasni a 
gázórát, elzárni a főcsapot, új-
raindítani a lefagyott laptopot 
és még természetesen ezernyi 
mást. 
A belénk áramló ismeretek ki-
nyitják a világot és ennek során 
nem vagyunk eszközök nélkül.
A tudós emberek mindent ki-
írtak magukból, amire nekünk 
szükségünk lehet, csak olvasni 
kell, eszközeikkel kielégíteni a 
kíváncsiságunkat. 
A XVIII. és XIX. században be-
következett ipari forradalom-
jelentős esemény volt, de ami 
azt követően később ráépült 
az atomkorszak- és épül ma 
is- az minőségileg teljesen más 
dimenzió, és amivel a ma jelle-
mezhető az most a XXI. század-
ban a globális technikai, infor-
matikai forradalom.
Amikor orvoshoz mész, a téged 
kezelő orvos a tudásán kívül a 
korszerű műszerek, segédesz-
közök tömegével rendelkezve, 
jobban bízik a műszereiben, 
mint önmaga véleményében, 
műszer nélkül. Vásárolsz az 
üzletben, használhatod a 
bankkártyádat, a terméken ár-
kód, az árcédulán hologram. 
Számítógéped segítségével 
hipersebességgel utazol a virtu-
ális világban, vagy láthatod az 
univerzumot.
Utazol a gépkocsiddal, otthon, 
rövid idő elteltével dokumen-
tálva várhat a kiszabott bünte-
tés, mert túllépted a megenge-

dett sebességet. 
Az élet minden területén meg-
lepetések várnak.
Ha már így kell élnünk, le-
gyünk tudatosak, okosan hasz-
náljuk a lehetőségeket, legyük 
képesek valamilyen értékelhe-
tő biztonsággal megállapítani, 
hogy amit látunk vagy hallunk 
igaz- e.  Ezért folyamatosan ta-
nulnunk kell, megtanulni logi-
kusan, kritikusan gondolkodni.
Vannak példát mutató elődeink, 
kortársaink. Tőlük tanuljunk, 
az értő, tudós emberektől. Ha-
zánk nagyon sok tudóst adott 
a világnak, talán ismerjük a ne-
vüket, de, hogy mit tettek, mi a 
hatásuk a jelenre, azt kevesen 
tudjuk.
Sokat tudunk, beszélünk, rend-
szeresen megemlékezünk, hi-
vatalból foglalkozunk Puskás 
Tivadarral, keveset Teller Edé-
vel, Neumann Jánossal, Szilárd 
Leóval - vagy sorolhatnám, a 
teljesség igénye nélkül tudósa-
inkat, feltalálóinkat, Eötvöst, 
Bánkit, Dérit, Jedliket, Kandót 
vagy a Nobel-díjas magyarokat. 
Vessünk rájuk fokozatosan egy-
egy pillantást, talán étvágyat 
csinálnak az ismeretszerzéshez.
Korunkat atomkorszaknak is 
nevezik, ami eléggé el nem 
ítélhető módon „robbanássze-
rűen” került a köztudatba. A 
Hirosima, és Nagaszaki felet-
ti atombomba - később, 1952. 
november elsején az első sikeres 
Mike nevű kísérleti hidrogén-
bomba robbantása, - elsőnek az 
Eniwetok korallzátonyon - majd 
az ezt követő legkülönbözőbb 
helyen robbantások rótták be 
nagybetűkkel a történelem-
könyvekbe az atomkorszak kez-
detét és tartós létét.
Kétes hírnév, de 1953 óta a ma-
gyar származású Teller Edét 
nevezik a hidrogénbomba aty-
jának. Pályafutásának második 
részében azonban az Egyesült 

Tudomány
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Államok legbefolyásosabb po-
litikus-tudósaként atomenergia 
békés felhasználásának zász-
lóvivője. Teller életének utolsó 
időszakában az atomerőművek 
biztonságos üzemeltetésének 
feltételeivel foglalkozott.  Sike-
reit igazolja, Reaktorellenőrző 
Bizottság felállítása, működte-
tése, melynek első elnökeként, 
többek között elfogadtatta a re-
aktorteljesítmény és a reaktor 
körüli biztonsági zóna közötti 
normatív összefüggéseket.
Alvin Weinberg az atomreak-
torok elméletének kiemelkedő 
kutatója mondta Teller értéke-
lésekor: „Teller Ede volt az első 
ember, aki hangoztatta, hogy a 
reaktorbiztonság abszolút köve-
telmény, mert, nélküle az atom-
energia használata nem terjed-
het el... „ Teller Ede tett is ezért, 
eredményeit, tanításait fel kell 
használni.
Rendkívül fontos tény, hogy 
a Teller Ede által lefektetett 
biztonsági elvek szerint épült 
reaktorok közül egy sem kö-
vetelt emberáldozatot. Talán 
ez elgondolkodtató. A tudós a 

kezdetben tömeges pusztításra 
kialakított eszközt a mindenna-
pos emberi szükséglet kielégíté-
sének eszközévé szelídítette. 
A rendszerváltás után többször 
is találkoztunk itthon Teller 
Edével, aki megosztotta tudósa-
inkkal széles körű tapasztalata-
it. Rohanó világunkban ez egy 
látszólag kicsiny lehetőség biz-
tonságunk érdekében, de hasz-
nálnunk, élnünk kell vele.
Most és a közeli években aktuá-
lis Paks bővítése, ahol létfontos-
ságú a biztonság, ahogy Teller 
Ede mondta: ”abszolút követel-
mény”.
Teller Ede tudományos munká-
ját az aktualitás, a meghökkentő 
gyorsaság, ötletesség, egyszerű-
sített feltevések, célirányultság, 
lényeglátás, a matematikai ap-
parátus briliáns alkalmazása 
jellemezte. 
Jelentős politikai ambícióit kü-
lönleges hozzáértése segítette, 
a politikában is ”megatonna” 
ember volt.
„Az atomkorszaknak aligha 
volt nála befolyásosabb tudó-
sa, talán az egész évszázad-

nak sem. Nevét rendszeresen 
együtt emlegették a tudomány 
óriásainak nevével, mint Ein-
stein, Bohr és Fermi. Ráadásuk 
példátlan politikai befolyása 
volt. Elnökök jöttek elnökök 
mentek, ám Teller évtizedeken 
át maradt a színen, bombákat 
épített, kifejtette a véleményét a 
kongresszus előtt, tábornokokat 
és elnököket látott el tanácsai-
val. Befolyása egész korszakra 
nyomta rá bélyegét”(William 
Broad 1996.)

b. nagy PéTer nyugállományú 
mérnök alezredeS

                                           

Maga magát hogy hallja? Én magamat jól hallom. 
Vétel. Ez még csak vezeték, nem is az éter.
Amit nem hallasz, én mondom, nem a parancsno-
kom, még javítom pajtás, ne vedd tőlem zokon.
Megnézem a terepen, már megint hol szakadt el a 
tyúkbél, talán” jakumó” tette, aki e terepen él.
Páncélozott járgányt kapott, csak száguldozik vele, 
nem nézi a vezetéket, hogy mikor akad bele.

Itt van - ni, „Hál isten!”, nem volt nagyon messze, 
már látom, nem véletlen szakadt el a beste.
Már volt rajt szakadás az este, tudhattam volna 
persze. Hiszen én javítottam, fene megette!
Most már így jó, megcsináltam - megfelel majd az 
impedancia - és a kötés is jó, nem lesz újra laza.
Hogy hallasz most pajtás? Én hallom.  Parancsno-
komnak a kézi beszélőt, bele a kezébe adhatom? 

Várj még Pajti egy rövidke percet, most meg vala-
mi itt nálam indult be és váltakozva serceg.
Jól van, már látom. . A földelő csavar lazult ki. 
Most jó? Meghúztam. Válaszod várva-várom.
Jelenthetjük, rendben van végre. Mondhatjuk:a ve-
zetékes híradás  újra visszaállt  helyére.
Hallom a rádiósunk is számol, hangolásra, ötös a 
hangerő. Ő is kész lett akárki meglássa!

Áttelepülünk!  Jaj, most gyorsan befejezem. Talál-
kozunk, ha újra kész leszek a következő helyen.

Arra kérlek, ha te is majd oda megérkezel, legyen 
nálad laposüveg, mit zsákodba kívül elhelyezel.
Ajánlom szeretettel, csak azoknak, akiknek a múlt humo-
ra még kell. 

 b. nagy PéTer 

Magyarország honvédelmi 
minisztere a társadalmi szer-
vezetek és a nyugállományú-
ak egyesületei javaslatára a 
honvédelem ügye érdekében 
huzamos időn át végzett áldo-
zatos munkája elismeréseként

az Aranykor Kitüntető Cím 
ezüst fokozatát adományozta

 
Willner Károlyné nyá. 

főtörzszászlósnak  

Híradó szösszenetek versben, a nosztalgia jegyében
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A 2014. évet a Kormány a Ho-
lokauszt 70. évfordulójára 
emlékévnek nyilvánította. Az 
emlékév katonai jellegű esemé-
nye volt az év első napjaiban 
kiadott könyv, amely „A ma-
gyar hadviselt zsidók arany-
albuma” címmel jelent meg. A 
Könyv az 1938-ban megjelent 
kötet hasonmás kiadása volt, 
amely annak idején segélykiál-
tásnak számított. A kötet Tábo-
ri Rabbinátus és a Zrínyi Kiadó 
együttes munkája segítségével 
készült el. A könyvbemutatón 
jelen volt, és beszédet mondott 
a honvédelmi miniszter Hen-
de Csaba, valamint a Tábori 
Rabbinátus főrabbija Köves 
Slomó is.
 A magyar zsidóság különböző 
módon, változatos eszközök-
kel mindig részt vett az ország 
védelmében. Az 1848-49 évi 
szabadságharc idején mintegy 
10 ezer zsidó fogott fegyvert a 

magyar haza védelmére. A tör-
ténészek 154 zsidó származású 
honvédtiszt nevét ismerik. A 
szabadságharc közel 600 tábori 
orvosának közel 2/3 rész zsidó 
orvostiszt volt. 
Az 1867 évi kiegyezés után a 
magyarországi zsidó lakoso-
kat a törvény a magyar nemzet 
egyenrangú tagjainak tekinti. 
Ezzel több zsidó származású 
fiatalnak megnyílt az út a kato-
nai hivatás felé. Többen magas 
rangot értek el a Honvédség-
ben, Néhányan tábornoki ran-
got értek el. Báró Hazai Samu 
(eredeti neve Kohn) vezérezre-
des 1910-17 között honvédelmi 
miniszter volt.
A második világháború idején 
fennálló törvények értelmében 
a zsidó származású férfiakat 
megbízhatatlannak, alkalmat-
lannak tartották a fegyveres 
szolgálatra, és lapátos hadse-
reget, munkaszolgálatos alaku-

latokat hoztak létre számukra. 
Sok hivatásos katona megválni 
kényszerült a Honvédségtől, 
akik közül többen csatlakoztak 
a Kiss János altábornagy által 
vezetett katonai ellenállási cso-
porthoz.

A Holokauszt  70. évfordulója 
(Katonai  vonatkozások)

A Puskás Tivadar Híradó Baj-
társi Egyesület Alapszabálya 
IV. fejezet 1/B. alpontja szerint 
a közgyűlés elnököt, ügyveze-
tő alelnököt, alelnököt, titkárt, 
gazdasági titkárt, társadalmi 
kapcsolatok felelősét, propa-
ganda és sajtófelelőst, érdek-
képviseleti és szociális felelőst, 
valamint közművelődési felelőst 
választ, akik együtt képezik az 
Egyesület Elnökségét, továbbá a 
2/A. alpont szerint az Ellenőrző 
Bizottságba a közgyűlés elnököt 
és 2 tagot választ.

A közgyűlés az Egyesület El-
nökségét és az Ellenőrző Bi-
zottságot 4 évre választja nyílt, 
többségi szavazással.
A közgyűlés az elnököt, ügyve-
zető alelnököt, alelnököt és az 
ellenőrző bizottság elnökét sze-
mélyenként, a többi elnökségi 
és ellenőrzési bizottsági tagot 
együtt, nyílt szavazással, listán 
választja meg.
Az Egyesület valamennyi tag-
ja jogosult jelölni és jelölhető is 
bármely feladatra.
A jelenlegi Elnökség és Ellenőr-

ző Bizottság mandátuma ez év 
őszén lejár!
Az új Elnökséget és Ellenőrző 
Bizottságot a 2014. októberi, 
Tisztújító közgyűlésen kell meg-
választani.

A jelölés előkészítéséhez a ta-
vaszi közgyűlésen 3 tagú Jelö-
lőbizottságot kell választani. 
Munkájukat segítendő „Jelölési 
javaslat” lapot adunk át a re-
gisztrációkor. A jelölési javasla-
tot levélben, személyesen és az 
interneten lehet eljuttatni a Jelö-
lőbizottsághoz.

Felker lajoS, ÜgyvezeTő alelnök

Ősszel tisztújítás
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Ismét gyászolt a híradók családja. 
Elhunyt Huczik István nyugál-
lományú alezredes, életének 84.  
évében.
Bajtársunk l930.augusztus 7-én 
született, egy tíz gyermekes család 
kilencedik gyermekeként Nyír-
egyházán. Kereskedelmi iskolája 
elvégzése után, 1950-ben jelent-
kezett a Zalka Máté Híradó tiszti 
iskolára, amit l952-ben sikeresen 
befejezett és hadnaggyá léptették 
elő. A tiszti iskola befejezése után, 
a 43.Önálló Hírezredhez került, 
először Budapesten, majd l957-től 
Vácon folytatta hivatásos szolgá-

latát. A főtiszti tanfolyam elvég-
zése után előléptették őrnaggyá 
és kérésére visszakerült Vácra. Hű 
maradt szertett városához. 1973-tól 
nyugdíjazásáig az MN Főhírköz-
pont HM-II hírközpont vezetékes 
központjának volt a parancsnoka.
1985. december 1-én a honvédelmi 
miniszter, elismerve a szolgálatban 
végzett munkáját 39 év szolgálat-
ban eltöltött idő után, nyugállo-
mányba helyezte.
Nyugállományúként aktív tagja 
maradt a Váci Esze Tamás nyug-
állományú klubnak, ezenkívül 
belépett a Puskás Tivadar Híradó 

Bajtársi Egyesületbe, valamint a 
Híradó tagozatba.
Olyan embert veszítettünk el sze-
mélyében, aki a munkában is és a 
nyugdíjas éveiben is aktív volt, a 
rábízott feladatokat pontosan el-
végezte. Nyugodjék békében!
dr. lindner miklóS nyá. alTábornagy

Huczik István nyá. alezredes (l930 – 2014)

Ismét súlyos veszteség érte a hír-
adó szolgálatot. Súlyos betegség 
következtében életének 96. évében 
elhunyt Kerényi József nyá. ezre-
des, a szolgálat egyik kiemelkedő 
egyénisége, akinek egész élete ösz-
szefonódott hazája védelmével.
1936-ban sorkatonaként kezdte 
meg katonai szolgálatát a Magyar 
Királyi Honvédség 3. hadtest hír-
adó zászlóaljánál Szombathelyen. 
Parancsnokai korán felismerték a 
szálfatermetű fiatalember kvalitása-
it, akit tisztesiskolára vezényeltek, 
ahol rádiós kiképzésben részesült.
1938-ban továbbszolgálatot vállalt, 
és egy életre eljegyezte magát a hír-
adó szolgálattal, a renddel, a fegye-
lemmel, azzal a többlettel, amit a 
katonának teljesíteni kell.
1941-ben elvégezte az egykori „Ki-
nizsi Pál” csapataltisztképző isko-
lát, ahol hivatásos őrmesterré lép-
tették elő.
1942-ben már a „Bolyai 
János”Műszaki Akadémia mellett 
alakult „Görgey Artúr” Műszaki 
Hadapród Iskola elismert oktatója. 
A II. világháború befejezését köve-
tően 1945-ben rövid amerikai, majd 
szovjet hadifogságba kerül. Haza-
térte után, 1948-ban a demokratikus 
Magyar Honvédség állományába 
kerül, ahol a hadseregfejlesztés hír-
adó területének létrehozásában szá-

molnak vele. Rövid tanfolyamok el-
végzése után 1949-ben, őrnagyként 
a fegyvernemi tiszti iskolák létreho-
zása keretében megalakult „Zalka 
Máté” Híradó Tiszti Iskola első ala-
pító parancsnoka. Segítőivel, bará-
taival Kelenhegyi Emil alezredessel 
(később dandártábornok) Lászay 
János főhadnaggyal (ma alezredes) 
Bánki Béla őrnaggyal, a Magyar Ki-
rályi Honvédség állományából iga-
zolt kiemelkedő szakismerettel ren-
delkező híradó tisztekkel, valamint  
a pályakezdő fiatal „kossuthos” 
tisztekkel kellet az iskola alapjait 
megteremteni. Kerényi vezetésével 
szinte missziós munkát végeztek. 
Egy év alatt előképzettség nélküli 
fiatalokból kellett híradó tiszteket 
nevelni, akik megfelelnek a velük 
szemben támasztott követelmé-
nyeknek.  A méretekre jellemző, 
hogy az első tisztavatás közel 600 új 
híradó tisztet adott a Magyar Nép-
hadseregnek Ezek a fiatalok meg-
állták a helyüket, a híradó szolgálat 
derékhadát képezték.
1951-től Kerényi a gyakorlati élet-
ben is kipróbálta magát. A tisztkép-
zés területén szerzett tapasztalatait 
eredményesen kamatoztatta had-
osztály, majd hadtest híradófőnöki 
beosztásaiban. Központi Híradó 
Szertár és Anyagjavító Üzem át-
szervezésének vezetésében, a Hír-

adó Kiképző Központ  parancs-
nokaként, akadémiai főtanárként 
kiemelkedően eredményes munkát 
végzett.
A híradó szolgálat területének szé-
les skáláján végzett munkát számos 
kitüntetéssel, jutalommal és dicsé-
rettel ismerték el.
A híradó szolgálat jelenlegi vezeté-
se, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi 
Egyesület elnöksége, a MH- Buda-
pesti Nyugállományúak Klubja hír-
adó tagozata nevében búcsúzunk a 
fegyvernem tisztképzés egyik magalapí-
tójától, meghatározó egyéniségétől
a katonától az embertől
Valamennyi híradó gyászolja. Emlé-
ke velünk marad.
Búcsúztatása a család, a barátok 
a volt munkatársak  sokaságának 
részvételével a Fiumei úti Sírkert 
szóró parcellájában 2014. március 
5-én megtörtént.
dr. lindner miklóS nyá. alTábornagy 
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Ismét gyászolunk. Hosszantar-
tó súlyos betegség következtében 
életének 80. évében elhunyt Fülöp 
Béla nyugállományú őrnagy Egye-
sületünk tagja. A Zalka Máté Hír-
adó Tiszti Iskola elvégzése után a 
43. ö. híradó ezrednél kezdte pálya-
futását rádiós szakaszparancsnok-
ként 1956 őszén, majd követte az 
ezredet Budapestről Vácra, illetve 
Vácról Székesfehérvárra. Munkáját 
a figyelmesség, a szakmai igényes-
ség jellemezte. 
A hetvenes években tartósan az 5. 
hadsereg hírközpontjának vezető 
híradó ügyeletes tiszti szolgála-
tát látta el, illetve parancsnok sze-

mélyi rádiós tiszt is volt.  Később, 
1968-tól, Gödöllőn a Híradó Tech-
nikai Üzemben töltött be külön-
féle technikai beosztásokat, majd 
rövid ideig ismét Vácott a Híradó 
Kiképző Központban kiképző tiszt 
volt. Szolgálata végén újra Gödöl-
lőre került, ahol az utolsó beosz-
tása mozgóműhely parancsnok 
helyettes volt. Tiszttársai szerették, 
és becsülték a kedves mosolygós 
Fülcsit ,aki megromlott egészségi 
állapotát igyekezett palástolni. A 
80-as években egészségügyi prob-
lémái fokozódtak.  Szívműtétje is 
volt. Megrendült egészségi állapota 
miatt 1988-ban rokkantsági nyug-

állományba került. Amíg egész-
ségi állapota megengedte, részt 
vett Egyesületünk munkájában.
2006 óta volt tagja Egyesüle-
tünknek. 
Emlékét megőrizzük! 

az egyeSÜleT elnökSége

Fülöp Béla nyá. őrnagy (1934-2014)

Kevesebben vagyunk. Rövid súlyos 
betegséget követően, váratlanul el-
hunyt szeretett volt munkatársunk, 
barátunk Matyuc Péter nyá. ezredes 
az egykori Vezérkar Híradó és Infor-
matikai Csoportfőnökség Kiképzési 
Osztály vezetője, a híradó szakkikép-
zés elismert szakértője.
Péter katonai élete szorosan össze-
kapcsolódik a híradással. Katonaként 
mindvégig a Híradó Csoportfőnökség 
területén kiemelkedő eredményesség-
gel végezte munkáját.
Magas szintű rádiós szakképzettségét 
a magas katonai vezetők személyi rá-
dióállomásai parancsnokaként és rá-
diós főtisztként is kamatoztatni tudta. 
Felkészültsége, fegyelmezettsége, se-
gítőkészsége, emberi habitusa alapján 
parancsnokai egyre magasabb, felelős-

ségteljesebb beosztásokba emelték, és 
egyre nagyobb önálló feladatokat bíz-
tak rá. Sokat tanult, nagyon érdekelte 
a pedagógia. Felsőfokú olasz nyelv-
tudással rendelkezett. Sokat foglalko-

zott a híradó szervezetekkel szemben 
támasztott követelmények és lehetősé-
gek összhangjának szükségességével, 
az ellentmondások feloldásának lehe-
tőségeivel, a híradó katonák szolgálati 
ideje csökkentésének hatásával a mi-
nőségi szakkiképzésre. 
Tevékenységét az igényesség, a köve-
telménytámasztás, saját személyére 
vonatkozó önképzés igénye jellemezte.
Magas szintű pedagógiai felkészültsé-
gét- nyugállományba vonulását köve-
tően- a fiatalkorú bűnelkövetők társa-
dalmi rehabilitációjának szolgálatába 
állította.
Gyászolja neje – akivel 46 boldog évet 
éltek együtt –, két gyermeke, négy 
unokája, továbbá a Vk. Híradó Cso-
portfőnökség még élő állománya. 
Temetésére nagy részvéttel 2014.január 
20-án a Farkasréti temetőben került sor.
Egyéniségének emléke velünk marad.
dr. lindner miklóS nyá. alTábornagy

Matyuc Péter nyá. ezredes (1941 – 2014)
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