A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületről
Szárba szökkent az a mag, amelyet 1998 őszén az a 29 alapító vetett el, akik létrehozták
Egyesületünket.
Az alapítókat az a nemes célkitűzés vezérelte, hogy Puskás Tivadar szellemi
hagyatékára építve, olyan közösséget hozzon létre, amely megőrzi, és az utókorra örökíti a hat
évtizedes múltra visszatekintő egyetemes híradó szolgálat hagyományait, szellemi és tárgyi
emlékeit, eredményeit. Ennek keretei között ápolja a szolgálat kultúráját, erősíti tagjainak
bajtársi együvé tartozását, lépést tart a kommunikáció technikai fejlődésével, tevőleges részt
vállal az információs társadalom építésének folyamatában, a jövő ifjú távközlési
szakembereinek hazafias honvédelmi felkészítésében.
Az „alapító atyák” széleskörű társadalmi munkájukkal megkezdték a tagok toborzását.
Az egyesület első nyilvános bemutatkozására 1999. évi Országos Puskás Emléknapok
eseményein került sor, amikor egyesületünk tevékeny részvevője volt az ünnepségsorozatnak,
amelynek feladata volt méltó helyére állítani a nagy magyar feltaláló és hazafi emlékét.
Ez alkalommal került kapcsolatba egyesületünk az esemény sorozat egyik társrendezőjével, a
Puskás Tivadar Távközlési Technikummal.
A Puskás Tivadar Távközlési Technikum ezen ünnepi alkalomból adományozta
névadónk szobrát az egykori 66. Puskás Tivadar híradó zászlóaljnak, amely Cegléden a
laktanyában került felállításra (1999-2000), majd hosszabb útján a Magyar Honvédség Híradó
és Informatikai Parancsnokságsághoz. Itt a nagytarcsai „Puskás Tivadar” laktanyában
névadónk születése 160. évfordulóján, méltó körülmények – a Köztársasági Elnök
csapatzászló adományozásával együtt-került ismét felavatásra (2004-2007). Ezt követően a
budapesti Maléter Pál laktanya fogadta be, ahol a Magyar Honvédség Támogató Dandár
híradói gondozták (2007 – 2010). 2010 őszén már a ZMNE (ma NKE) udvarán állt a szobor
és áll ma is. Az egyetem híradó hallgatói őszinte odaadással őrzik és gondozzák. A szobor
eredetije a Nemzetközi Távközlési Unió genfi székházának auláját ékesíti.
Köszönet illeti a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, egyesületünk sokoldalú támogatásáért.
Puskás Tivadar más kiemelkedő magyar tudóssal együtt elfoglalta helyét a világ nagy
feltalálóinak virtuális panteonjában. A tragikusan rövid életű – a világot megjárt kitűnő
kapcsolatokkal és mentorokkal rendelkező - tudós nevéhez olyan eredmények fűződnek, mint
a telefonközpont és a telefonhírmondó feltalálása, amelyek elvi alapját képezik azon korszerű
eszközöknek, amelyek a jelenkori információs társadalom kommunikációs eszközállományát
alkotják.
Az elmúlt évek sikerének tartjuk, hogy Egyesületünk meg tudta szólítani a hivatásos –
és a nyugállományú híradótiszteket, tiszthelyetteseket, közalkalmazottakat, a polgári
távközlési és ipari vezető szakemberek népes csoportját, ami méltán reprezentálja tagságunk
összetételét. Taglétszámunk napjainkban 260 fő körül mozog.
A múlt becses értékeinek megőrzése mellett kiemelt gondot fordítunk a jövőre, a fiatal
generáció megszólítására, tehetségük kibontakoztatására, a társadalmi munkába való
bevonására, a kiemelkedő értéket képező munkák alapítványi támogatására.
Az egyesület munkáját, az évi két Közgyűlés között, 9 fős elnökség szervezi és irányítja
az elfogadott és időszakonként pontosított Alapszabály előírásai szerint.
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Az elmúlt évek eseményiről, eredményeiről a 10. évfordulóra kiadott könyv, az évente
kétszer kiadásra kerülő Puskás Híradó (megtalálhatók a honlapon az „Egyesületi kiadványok”
cím alatt) és e honlap más írásai adnak számot és tájékoztatást.
Az elmúlt években elért eredményeink, ismertségünk és elismertségünk egyre emelkedő
szintje garanciája annak, hogy tagságunk a jövőben jelentkező kihívásoknak is eleget tegyen.
Egyesületünk jövőjébe vetett bizalom jegyében kívánunk tagságunk egészének és
megújult honlapunkat érdeklődő figyelmességével megtisztelő olvasóknak eredményes
munkát, jó erőt, egészséget.
Budapest, 2012. szeptember 17.
Az egyesület elnöksége

