
 
 
 
 
 
 
 

1. évfolyam 0. szám 2002. november 
 

Kossuth Lajos 
/Születésének 200. évfordulójára/ 

Kétszáz évvel ezelőtt, 
egy monoki házban 
Gyermek született, 
Erre a világra. 

Örült a család 
apraja és nagyja, 
Gyermek a keresztségben 
Lajos nevet kapta. 

Ekkor még senki nem 
gondolhatta, hogy Ő lesz 
egykoron a magyar 
szabadságharc legendás 
alakja. 

Ahogy nőtt a gyermek, 
Úgy nőtt benne a lélek, 
S egyre világosabban látta, 
Mennyire kiszolgáltatott 
szeretett hazája. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szabadság zászlaját 
magasra emelte, és 
a szent ügyre, 
életét feltette. 

Hallgattak szavára, 
Mindenütt tisztelték, 
Amikor Ő üzent, 
Sok százan követték. 

Így lett a nemzet 
hősi nagy fia, 
A forradalom vezére, 
Az ország kormányzója. 

Ám hiába volt 
oly erős akarat, 
Legyőzték a szabadságot 
zsarnoki hatalmak. 

Kossuth Lajosnak, 
Mert róla szól a fáma, 
Elkellett bujdosni 
Idegen országba. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bármerre is járt 
a nagy világban, 
Népének ügyét, 
hű szívvel szolgálta. 

Szónoklatai híressé 
váltak, de sajnos 
A szabadság még 
váratott magára. 

Negyvenöt évet élt 
száműzetésben, s 
Torinó városában 
érte el a végzet. 

Hamvait a hon 
hazahozatta, 
Fájó gyászmenetben, 
Egy ország siratta. 

Itthon alussza álmát 
A szabadság vándora, 
Hazai földben talált 
Végső nyugalomra. 

Az utókor őrzi 
Dicső emlékét, 
Példaként tiszteli, 
Nemes nagy szellemét. 

Amely immár 
Kétszáz évvel ezelőtt, 
Egy monoki házban, 
A szabadságért született, 
Erre a világra 
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Az első szám elé 

Most amikor a kedves olvasó először veszi 
kezébe egyesületünk által szerkesztett és 
kiadott „Puskás Híradó” című lapot, úgy 
érezzük ismét egy jelentős lépést tettünk az 
általunk kitűzött célok megvalósításának 
útján. 
Egyesületünk immár 3 éves 
múltra tekinthet vissza és 
taglétszámunk meghaladja a 
száz főt. Tagságunk amely 
érdeklődő figyelmességgel 
kíséri egyesületünk belső 
életét, elnökségünk 
munkáját, általában a híradó 
szolgálat egészével 
kapcsolatos eseményeket, 
joggal igényli, hogy az évi 
két közgyűlés közötti 
időben tájékoztatást kapjon 
egyesületünk munkájáról, 
elnökségünk 
tevékenységéről, a 
megnyert pályázatokról, az 
örömteli eseményekről és 
azokról a szomorú hírekről amelyek 
pótolhatatlan veszteségeinkről szólnak. 
Az egyesület létrehozására már korábban is 
igény jelentkezett. Akkor kezdtük el 
egyesületünk szervezését amikor a 
haderőreform távlatai a hadsereg - benne a 
híradó szolgálat - komoly csökkenését 
prognosztizálta. Ekkor határoztuk el, hogy a 
jelenkori katonai kultúraváltás - ami több 
mint a haderőreform- nyomán korszerűsödő 
ugyanakkor komoly fogyókúrára fogott 
összhaderőnemi híradó szolgálat hivatásos és 
nyugállományú szakembereit, valamint a 
polgári távközlésben dolgozó és dolgozott 
szakembereket megkíséreljük - aktuálpolitikai 
felhangok nélkül - szakmai alapon 
összefogni. 
Célul tűztük ki, hogy a szolgálat elmúlt 5 
évtizedes eredményeit, bajtársaink - gyakran 
az áldozatkészség szintjén végzett - 
munkájának szellemi és tárgyi emlékeit 
rendszerezzük és az utókornak megőrizzük. 
Úgy érezzük, hogy célkitűzéseinket 
folyamatosan sikerült megvalósítani. 

Ezt bizonyítják, hogy immár harmadik 
alkalommal került megszervezésre az egykori 
Zalka Máté Híradó Tiszti Iskolán 50 éve 
avatott híradó tisztek jubileumi bajtársi 
találkozója, amelyek során Dr. Koczka Ferenc 

ezredes bajtársunk önzetlen 
segítsége volt a 
meghatározó, de köszönet 
illeti Dr. Csatári Sándor 
nyá. vezérőrnagy, Susa 
István nyá. ezredes, 
Szepezdi Dezső nyá. 
ezredes, Koltai István nyá. 
ezredes, Lászay János nyá. 
alezredes bajtársaink 
munkáját. 
Az elmúlt 3 év alatt egy 
kiállítással egybekötött 

híradástechnikai 
konferenciát tartottunk. 
Pályázat útján nyert 
pénzből kiadtuk a 
„Hírközlés története”, 
valamint Kossuth Lajos 

születésének bicentenáriumára „Kossuth 
Lajosra emlékezünk 1802-2002” című 
könyvet, amelyek a Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum tanári kara, a Zrínyi 
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem és Bolyai 
János Főiskolai karának híradó tanszékei, 
illetve Dr. Moroián György nyá. ezredes és 
Vörös Béla nyá. mk. ezredes munkáját 
dicsérik. 
Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy 
egyesületünk olyan erővé váljon, amely 
segítheti a jelenkor híradó szolgálatát 
grandiózus feladatainak megoldásában azzal a 
stratégiai céllal, hogy a hadsereg a 
megvalósuló információs társadalom 
jelentékeny elemét képezze. 
E célok megvalósításához valamennyi kedves 
bajtársunknak jó erőt- egészséget, a lap 
szerkesztőbizottságának eredményes munkát 
kívánok. 
 
 Dr. Lindner Miklós nyá. vőrgy. 
 PTHBE elnöke

 



Tájékoztató a 
„BAJTÁRSI EGYESÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE” 

által szervezett katona nemzedékek XI. találkozójáról. 
 

Kedves Bajtársak! 

A katonanemzedékek találkozója immár 
hagyomány. Megállapíthatjuk, példanélküliek 
ezek az összejövetelek. Ez alkalommal számos 
külföldi katonai küldött is részt vett a ma már 78 
tagegyesület (klubok) képviselőivel együtt. A 
találkozón 8 új tagegyesület felvételére is sor 
került. 

Az 1991-es első találkozón „A kézfogás a 
honért” méltóan kifejezte az összejövetel célját és 
tartalmi részét. 

A BEOSZ elnöke megnyitójában részleteses 
szólt a honvédelem ügyéről, a katonák 
érdekképviseletéről, a hagyományápolásról stb., 
mindezek egymás megbecsülését szolgálták és 
szolgálják ma is. 

Örömünkre szolgál, hogy a különböző 
korszakok katonái - a királyi, az 1956-os, 
„disszidáltak”, a néphadsereg, a magyar 
honvédség – kezet fogtak, kölcsönösen tisztelik 
egymást és őszintén, nyíltam adnak tájékoztatást 
múltjukról, jelenükről. 

Elmondhatjuk e találkozók mindenkor a 
barátság és az egyetértés jegyében zajlottak, és 
kerültek megrendezésre. 

A mostani rendezvény színvonalát bensőségessé 
tették: 

az ejtőernyőugrás és koszorúzás; 
a légierő zenekarának koncertje, valamint 
a fotó és képzőművészeti kiállítás. 

Tájékoztatót tartottak: 
Iváncsik Imre HM. politikai államtitkár, 
Szenes Zoltán vörgy. úr, 
Sütő Tamás vörgy. úr és 
Péter László ezds. úr. 

Többek között szó volt: 
honvédelem kormányzati programjáról; 
a társadalmi-gazdasági hatásokról; 
a hadviselési módok változásairól; 
az új kiképzési formákról; 
a NATO tagságunkból fakadó elvárásokról, 

együttműködésről és 
egyéb szervezeti tevékenységről. 

Megismertük azt az elképzelést, hogy valójában 
„Milyen hadsereg lesz 2006-ban?” Továbbiakban 
az „Önkéntes tartalékos rendszer”-ről, valamint a 
„Szociális ellátó rendszer” változásairól kaptunk 
információt. 

Befejezéskést elismerések átadására került sor. 
E katonanemzedékek találkozóin minden 

alkalommal a HM felső vezetése adott a 
honvédséget érintő legfontosabb, és a legújabb 
változásokról tájékoztatást. Így ez úton is 
figyelemmel kísérhetjük és kísérjük ma is, 
hadseregünk életét, fejlődését. 

Összességében jól szervezett és hasznos 
találkozón vehettünk részt ez évben is. 

Elismerés, köszönet érte! 
Kedves Bajtársak! 

Tájékoztatásul közlöm, egyesületünk az 
Alapszabály VI. Fejezet záró rendelkezések 5. 
bekezdésében foglaltak értelmében, 
megalakulásunktól kezdve, 1998. őszétől tagja a 
BEOSZ-nak! 

Ugyanakkor az is megemlítendő, hogy a 
HOKOSZ létrejöttével - 2000. febr. 8. - itt is 
tagegyesület vagyunk, azaz annak a szövetségnek, 
melyik a Művelődési Ház útján biztosítja 
részünkre a működéshez szükséges feltételeket. 

Mi ezeken nem is kívánunk változtatni! 
Nem akarok ünneprontó lenni, de van, amiért 

szót kell ejteni, mert ez nem megy a szövetségek 
előnyére. 

Megállapodtunk, hogy e találkozókon a 
különböző korszakok katonái, a sok egyesület, a 
klubok egyetértésével, barátságban együtt tudunk 
gondolkodni, cselekedni, ha kell egymást segíteni. 
Ezt csak tovább kell szélesíteni, a napi munka 
gyakorlatává erősíteni. 

Az viszont nem fogadható el, hogy 2 szövetség - 
BEOSZ és a HOKOSZ - kik közel azonos célok 
érdekében tevékenykednek a tagjaik érdekében, 
elnökei, elnökségei egymással nem értenek szót, 
vélt vagy valós, ellentétek alapján. 

Azt kérem magam, de többek érdekében e 
szövetségek elnökségei, elnökei üljenek le, ha kell 
bizottságok közreműködésével, őszintén, félre 
téve a személyi ellentéteket, a cél érdekében 
működjenek együtt, segítsék egymás munkáját. 

Erőt, egészséget kívánva dolgozzanak minél 
előbb a mi és a nagy katona közösség: a 
honvédségünk érdekében. 
Budapest, 2002. október l0. 
 
 Szepezdi Dezső nyá. ezds. 
 elnök h. 

 



SZAKMAI NAPOK 

A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi 
Egyesület szervezeti életének jelentős részét 
képezik a szakmai napok. A szakmai napok 
adnak kapcsolatot a nyugállományú 
szervezet (egyesület, tagozat) részére, hogy 
felfrissítse ismereteit, tájékozottságát a 
jelenlegi alakulatok, intézmények 
helyzetéről, a meglévő új technikai 
eszközök alkalmazásáról. 

A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi 
Egyesület a HM. Budapesti 
Nyugállományúak Klubja híradó tagozatával 
együttműködve tervezi, szervezi a szakmai 
(fegyvernemi) napokat, amelyek ebben az 
évben is megfelelő érdeklődés és részvétel 
mellett kerültek megtartásra. 

2002. május 23-án a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János 
Katonai Műszaki Főiskolai karon tartottunk 
szakmai napot. Dr. Koczka Ferenc ezredes a 
Katonai Távközlési és Telematika 
tanszékvezető tartott előadást a híradó 
tisztképzés történetéről. Ennek első nyomai 
1854-re nyúlnak vissza, amikor 
Poroszországban megkezdték a Morse távíró 
képzést. Az Osztrák-Magyar monarchiában 
1911-ben Sankt Pöltenben alakult meg az 
első önálló távíróezred. 

A magyar híradó tisztképzés 1930. 10. 
01-e1 vette kezdetét a Ludovika II. 
főcsoport megalakulásával. 1939 
októberétől 1944 novemberéig a tisztképzést 
a M. kir. Bolyai János honvéd műszaki 
akadémia végezte, a mai HM III. 
objektumban. A Honvéd Kossuth 
Akadémián 1947-től indult be a híradó 
tisztképzés. 1949-ben alakult meg a Zalka 
Máté Híradó Tiszti iskola a mai Petőfi 
laktanyában, majd 1956-tól összevontan 
működött Szentendrén a műszaki tiszti 
iskolával. 1957-ben alakult meg az 
Egyesített Tiszti Iskola, melynek híradó 
tagozata folytatta a híradó szaktisztek 
képzését. 1967-ben jött létre a Zalka Máté 
Katonai Műszaki Főiskola, mely 4 év 
időtartamú képzés alatt már villamos 
üzemmérnök híradó tiszteket képzett ki. 
1990-ben új nevet vett fel a főiskola és 
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolaként 
működött. 

2000-ben a főiskola integrálódott 
főiskolai karként a Zrínyi Miklós 
Nemzetvédelmi Egyetem szervezetébe, 
2001-től jött létre a Katonai Távközlési és 
Telematikai Tanszék, mely három 
szakterületre képez ki szakembereket, 4 év 
alatt, villamosmérnöki diplomával. 

Megtekintettük a képzés helyszíneit, 
azokat a szaktantermeket, melyekben a 
tanulmányi előadásokat tartják. A korszerű 
technikával, számítógépekkel, informatikai 
eszközökkel felszerelt tantermekben a 
magas szintű képzést kísérhettük 
figyelemmel. 

Bemutatták a résztvevőknek a híradó 
múzeumot, melyben az elmúlt 125 év híradó 
technikai eszközeit láthattuk tablókon 
feldolgozva. Az I. - II. világháborútól 
kezdve napjainkig megszemlélhettük azokat 
az eszközöket, amelyek az elmúlt 100 évben 
alkalmazásra kerültek. Megnézhettük azokat 
a dokumentumokat (szabályzatok, 
segédletek, fényképek, stb.), amelyek őrzik 
a híradó szolgálat fejlődésének múltját. 

A délutáni időben folytattuk a szakmai 
napot a Puskás Tivadar Távközlési 
Technikumban, ahol Dr. Horváth László 
igazgató adott átfogó tájékoztatást az iskola 
múltjáról és jelenéről. A 90 évvel ezelőtt a 
Gyáli úton létrehozott iskola jelentős 
szerepet töltött be a Magyar Posta 
szakembereinek képzésében. 1912-től a 
Gyáli úti Posta Műszerész Tanonciskolában 
4 évfolyamos műszerészképzés volt. Az 
elméleti tantárgyak mellett, távíró-, 
távbeszélő géptant, szakmai tantárgyakat 
tanultak. Az oktatók a Posta legkiválóbb 
szakemberei voltak, közülük is kiemelkedett 
Dr. Magyari Endre a hazai rádiózás 
megteremtője, akinek az emlékét szobor is 
őrzi a technikumban. Már a 20-as évek 
közepén beindult a rádió adás-vétel 
technika, majd a 40-es évek közepétől a 
vezetékes tantárgyak oktatása mellett, már 
mikrohullámú oktatás is folyt. 1950-ben a 
tanonciskolából technikum lett, és 1953. 
január 1-én felvette a Puskás Tivadar 
Távközlési Technikum nevet. Oldalakon 
lehetne felsorolni azokat a kiváló 
szakembereket, tanárokat, mérnököket, akik 



 

a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban 
tanultak és oktattak, közöttük olyanokat is, 
akik vagy eljutottak a tudományok doktora, 
vagy a Nobel díjig is. 

A Puskás Tivadar Távközlési Technikum 
jelenleg a Magyar Köztársaság legjobb 
szakiskolája Az itt érettségizettek 70-75%-át 
felveszik a Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemre, illetve a Kandó Kálmán 
Műszaki Főiskolára. 

 
A Puskás Tivadar Távközlési Technikum 

diákjai kiemelkedő eredményeket érnek el 
az országos szintű tanulmányi versenyeken. 
A technika, fizika tantárgyi versenyeken az 
ország legjobbjai közülük kerülnek ki. 
Matematikából csupán a Fazekas Mihály 
Gimnázium tanulói előzik meg. A 
számítástechnika, az informatika területén 
országosan kiemelkedő eredményeket érnek 
el. De nem csak a tanulmányi versenyeken, 
hanem a sportversenyeken, szuper maratoni 
futóversenyeken, atlétikai versenyeken, 
asztaliteniszben, stb., az elsők között 
találjuk a technikum diákjait. 

A tanári kar vezetésével 
megszemlélhettük a távközlési technikum 
múzeumát, muzeális értékű gyűjteményeit, a 
100 év folyamán alkalmazott 
híradástechnikai eszközöket, korszerű 
technikával felszerelt laboratóriumokat. 
Mindezek alapján megállapíthattuk, hogy a 
Puskás Tivadar Távközlési Technikum az 
információs társadalom képzésének olyan 

bázisa, amely példa értékű a Magyar 
Köztársaság iskolái előtt. 

2002. 10. 17-én szakmai nap keretében 
látogatást tettünk Győrben, a 12. légvédelmi 
rakéta dandárhoz, amely a Magyar 
Honvédség légvédelmének jelenleg egyetlen 
közepes hatótávolságú alakulata. 

A résztvevők tájékoztatást hallhattak a 
dandár létrejöttétől napjainkig tartó 
történetéről. Az alakulat a közelmúltban, 
Lengyelországban végrehajtott 
éleslövészetén a többi résztvevő országok 
közül kiemelkedve kiválóan hajtotta végre a 
feladatot, amely eredményért a Magyar 
Köztársaság Honvédelmi Minisztere 
elismerését fejezte ki. 

Megtekintettük a dandárnál 
rendszeresített technikai eszközöket. A 
bemutatottak megerősítették, hogy a 
légvédelmi rakéta dandár megbízhatóan 
képes a magyar légtér védelmi feladatának 
teljesítésére. 

Bajtársi találkozó Komáromban: 
A Bajtársi Egyesületek Országos 

Szövetsége (BEOSZ) és a Honvédségi 

Klubok Országos Szövetsége (HOKOSZ) 
2002. szeptember 14-én tartotta első 
országos találkozóját a Monostori Erődben. 
Ezen az ország nyugállományú 
szervezeteitől közel 3000 fő vett részt. 

Részt vett a találkozón Honvédelmi 
Minisztérium vezető állománya. Fórumot 
tartottak a honvédségi nyugállományú 
katonákat érintő legfontosabb kérdésekről. 



Emléktúra Kossuth Lajos születésének 
200-ik évfordulóján 

A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi 
Egyesület Kossuth Lajos születésének 200-
ik évfordulójához kapcsolódva a 
meghirdetett HM Társadalmikapcsolatok-
kulturális Főosztálytól nyert pályázati pénz 
támogatásával, emléktúrát szervezett, 2002. 
szeptember 16-17-én Monokra Kossuth 
Lajos szülőházához. Megkoszorúztuk az 

emléktáblát és megtekintettük a szülőházban 
kialakított múzeumot. 

Az évfordulóhoz kapcsolódva 
kidolgoztunk egy tanulmánykötetet; amely 
tartalmazza Kossuthnak az emigrációban 
kifejtett katonai-politikai 
szervezőtevékenységét, valamint a Kossuth 
nevével jelzett katonai tanintézetek 
történetét. 

Horinka Ferenc nyá. ezredes 

 
 

KÜLDJÖN EGY FÉNYKÉPET A GYŰJTEMÉNYÉBŐL! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Híradófőnökök az 1974-ben megnyílt Híradó Múzeumban: 
Molnár János ezredes, 

Berczeli Béla nyá. vörgy., 
Penczi József nyá. vörgy. 

 
(forrás: Híradó Múzeum anyagából) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beküldte: Lászay János nyá. alezredes 
 

 



Jubileumi diploma átadás 

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 
Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Karán 
2002. 09. 27-én bensőséges ünnepség keretében, 
az 50 évvel ezelőtt a Zalka Máté Híradó Tiszti 

Iskolán avatott híradó tisztek közül 37-en vehették 
át aranydiplomájukat. A diplomákat az ünnepi 
díszparancs felolvasásával egyidőben Dr. 
Piószeghy János ddtbk., ZMNE katonai rektor 
helyettes, melegszavú gratulációval adta át. A 
rendezvényen jelen voltak Dr. Lindner Miklós 
nyá. vezérőrnagy a Puskás Tivadar Híradó 
Bajtársi Egyesület elnöke, Kerényi József nyá. 
ezredes, Pászka Géza nyá. ezredes, Susa István 
nyá. ezredes a ZMHTI volt parancsnokai. 

Az ünnepi megemlékezést Pászka Géza nyá. 
ezredes - 1952-ben Ő volt az iskola parancsnoka - 
meleg szavakkal köszöntette az 1952-ben avatott 
jelenlévőket, megköszönve akkori helytállásukat. 
A diploma átadás után, az ünnepeltekről színes 
csoportkép készült, amiből minden résztvevő 
kapott emlékbe, majd 2 csoportra osztva Dr. 
Koczka Ferenc ezredes, és Susa István nyá. 
ezredes vezetésével megtekintették a főiskolai kar 
Katonai-Távközlési és Telematikai tanszék 
szaktermeit és a Híradó Múzeumot. Nagy tetszést 
váltott ki a résztvevőkben a tanszék több 
korszerűen felszerelt szakterme, valamint nagy 
élmény volt számukra a Híradó Múzeum. 
Elérzékenyülve nézegették a tárlókban és 
tablókon elhelyezett fényképeket és okleveleket, 

melyekben magukra ismertek és megörökítettként 
láthattak. 

A részükre biztosított díszebéden, melyet 
feleségeik körében fogyasztottak el Dr. Piószeghy 
János ddtbk. úr pohárköszöntőjében méltatta 
katonai pályafutások során végzett 

felelősségteljes, lelkiismeretes, példamutató 
munkájukat, melyet a jelenkorban folyó 
tisztképzésben is példának tekinthetnek. 
Hagyományként értékelte ezeket a jubileumi 
megemlékezéseket. Az egyetem vezetése a 
jövőben is biztosítja és támogatja a hasonló 
rendezvényeket. „Jó egészséget és békés nyugodt 
nyugdíjas éveket kívánok minden kedves 
ünnepeltnek és hozzátartozóknak” - ezen 
szavakkal fejezte be köszöntőjét. 

A jubilálók kifejezték örömüket a számukra 
csodálatos napért, köszönetet mondtak azoknak a 
személyeknek, akik a találkozó létrejöttében 
tevékenyen részt vettek, és reményüknek adtak 
kifejezést, hogy a következő évben jubilálók is 
hasonló felejthetetlen élménnyel gazdagodhatnak. 
 
 Havasi János 
 nyá. alezredes 
 szervező 

 



A SZERKESZTŐ FELHÍVÁSA 

A félévente megjelenő kiadvány céljából fakadóan a szerkesztőség várja az ÖN írásos 
anyagát, melyet közölni kíván, és annak tartalma megfelel az egyesület céljának. 
Közlésével hozzájárul gondolatainak megörökítésére, írásos formában. 
A közlésre tervezett anyagot az éves munkatervben rögzített szerkesztőségi ülés előtt legalább 
két héttel adja postára, az egyesület címére: Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület (1438 
Budapest, Pf. 371.) A borítékra írja rá : Puskás Híradó 
Tekintettel kiadványunk terjedelmére, a leírt anyag maximum 1 gépelt oldal legyen. 

Javasolt témák: 
- híradó hagyományok ápolása környezetében; 
- események, mely az egyesületünket, vagy a híradókat érintették; 
- híradó alakulataink életéből; 
- említésre méltó új technikai eszközök a katonai híradástechnikában, hírközlésben, 

kommunikációs rendszerében; 
- emlékezés megszűnt híradó alakulatok életére, neves személyiségekre egyéb témák 

melyeket közlésre méltónak tart. 

Kérjük továbbá javaslataikat a kiosztott mutatványszámra vonatkozólag: cím, forma, 
terjedelem stb. 

 Vörös Béla nyá. mk. ezds. 

 szerkesztő 
 

Puskás Híradó 

a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa 

Kiadja: Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 
 1143 Budapest, Stefánia út 34. 
 Postacím: 1438 Budapest, Pf. 371. 
Felelős kiadó: Dr. Lindner Miklós 
Szerkesztő: Vörös Béla 
Olvasó szerkesztő: Dr. Horváth László 
Tipográfiai szerkesztő: Hajzer György 
Rovatvezetők: Horinka Ferenc (szervezeti élet) 
 B. Nagy Péter (tudomány és technika) 
 Lászay János (katonai múltunk) 
 Szepezdi Dezső (társadalmi és katonai kapcsolatok) 
Fotók: Hidasi György 

 


