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Az ünnepségre való felkészülés 
légkörét fokozta, hogy Egyesüle-
tünk - Közgyűlésének határoza-
ta szerint – szalagot adományoz 
az ezred zászlójára, továbbá az 
ezrednél valaha szolgált nyug-
állományú katonák és közalkal-
mazottak is meghívást kaptak. 
Az ünnepségen megjelent Hu-

szár János vezérőrnagy az 
Összhaderőnemi Parancs-
nokság törzsfőnöke.
A Himnusz elhangzá-
sát követően felolvasták 
a Honvéd Vezérkar Fő-
nökének a híradókhoz, a 
„Híradó Nap” alkalmá-

ból intézet levelét. Ezt követően 
közgyűlésünk zászlószalag ado-
mányozásra vonatkozó határo-
zatát, Felker Lajos nyá. ezredes, 
Egyesületünk ügyvezető alelnö-
ke ismertette, a szalag szövegét, 
„Együtt Egymásért”,amely Egye-
sületünk jelszava. Dr. Lindner 
Miklós nyá. altábornagy tiszte-

letbeli elnök kötötte fel a szalagot 
az ezred csapatzászlajára.
Az ünnepi állománygyűlésen 
Benda László ezredes, az ezred 
parancsnoka mondott ünnepi 
beszédet, amelyben felidézte 
az ezred fennállásának jelentős, 
történelmi eseményeit. Hangsú-
lyozta, hogy az ezred kisebb vál-
toztatásokkal megtartotta mind-
végig hadrendi megnevezését és 
korszerű követelményekkel bőví-
tett alaprendeltetéséből származó 
feladatait. A zászlószalag adomá-
nyozását kiemelt elismerésként 
értékelve köszönte meg.
Az elismerések átadása után 
a hivatalos ünnepség a Szózat 
örökbecsű akkordjaival ért véget, 
majd Honvéd Művészegyüttes 
férfikara a legnépszerűbb opera-
válogatásból adott színvonalas, 
nagy tetszéssel fogadott műsort.
A „Híradó Nap” a nyugállomá-
nyúak által 1996-ban alapított 
„43. Baráti Kör” szervezeti kérdé-
seket tárgyaló ülésével ért véget.
Ez történt 2014. szeptember 18- 
án Székesfehérvárott.

A szerkesztőbizottság.

A kopjafát a Híradók Napja 
központi rendezvényén ál-
lították fel. A központi ün-
nepség szeptember 17.-én, 
Puskás Tivadar születésének 
170. évfordulóján 10 órakor 
kezdődött Vass Sándor dan-
dártábornok, csoportfőnök 
fogadásával és a vezérkar 
főnök köszöntő levelének 
felolvasásával. A feltaláló 
születésének évforduló-

ján évről évre azokat a katonákat 
és szakembereket ünnepeljük, 
akik a hétköznapokban legtöbb-
ször láthatatlanul hajtják végre 
feladatukat, munkájuk azonban 
elengedhetetlen a Magyar Hon-
védség működéséhez – mondta a 
híradók napja alkalmából megren-
dezett központi ünnepi állomány-
gyűlésen Varga Zoltán őrnagy, 
az MH Híradó és Informatikai 
Rendszer Főközpont főtisztje.

Zászlószalagkötés a 43. NSJ híradó és 
vezetéstámogató ezred csapatzászlajára

A 2014. évi „Híradó Napot” ünk 
tagságának egy része együtt töl-
tötte ez évben megalakulásának 
65. évfordulóját ünnepelt ezred 
személyi állományával.

Kopjafa állítás a Budapest Helyőrség Dandárnál
Egyesületünk vezetőségének elő-
terjesztésére a Közgyűlés egy-
hangú támogatásával az egyko-
ron szolgáló és a ma feladatot 
teljesítő híradók emlékére kopja-
fát ajánlott fel a Puskás Tivadar 
Híradó Bajtársi Egyesület a vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Hely-
őrség Dandár személyi állomá-
nyának.
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Az elmúlt 15 év történelmi szem-
pontból nem nagy idő, a nyug-
állományúak számára azonban 
hosszúnak számíthat. Igyekszem 
röviden, a lényeget kiemelve, 
szólni az elmúlt időszak esemé-
nyeiről.

Megalakulásunk szinte 
egybeesett a rendszervál-
tással, mely után az akkori 
híradó szolgálat vezetése és 
a budapesti nyugállomá-
nyú klub híradó tagozata 
közötti kialakult egyez-
tetett vélemény alapján 
tartották szükségesnek az 
alapítók egy híradó bajtársi 
szervezet, Egyesület létre-
hozását. Többségük véle-
ménye, elképzelése szerint 
az Egyesület alkalmas lehet 
a hivatásos, a tartalékos, 
a nyugállományú tisztek, 

tiszthelyettesek, valamint köz-
alkalmazottak összefogására, 
a bennük lévő felhalmozódott 
szakmai értékek, ismeretek és tu-
dás megőrzésére.
A kezdeti időszakban voltak – ha 
nem is sokan – akik ellenezték az 

elképzelést, felvetették: minek 
még egy híradó szervezet, elég a 
Híradó tagozat. Ezzel ellentéte-
sen mégis megalakult az Egyesü-
let, és ma már 226 rendes taggal 
az ország 17 megyéjéből fogja 
össze tagjait, szervezi szakmai és 
szabadidős programjait, közgyű-
léseit.
Az Egyesület „székhelye” a Hon-
véd Kulturális Központ és elnök-
ségünk minden hónap harmadik 
péntekén ülésezik.
Egyesületünk fő célkitűzéseit az 
elnökség a tagság érdekképvi-
seletét, érdekvédelmét, a hon-
védelem, a híradó szolgálat po-
zitív hagyományainak ápolását, 
tapasztalatok átadását, kulturált 
szabadidő-eltöltés lehetőségei-
nek kialakítását, az idős, beteg 
bajtársainkról való gondosko-
dást, fokozott odafigyelést szem 

Az ünnepség után a résztve-
vők átvonultak a Szurmay-
díszkerthez, ahol Piros Ottó ez-
redes, megbízott parancsnok, és 
prof. dr. Rajnai Zoltán ezredes, 
az Egyesület elnöke - dr. Lind-
ner Miklós nyugállományú altá-
bornagy és Szepezdi Dezső nyá. 
ezredes örökös tiszteletbeli elnö-
kök társaságában - leleplezte azt 
a kopjafát, melyet a Puskás Ti-
vadar Híradó Bajtársi Egyesület 
adományozott a dandárnak.

Rajnai Zoltán ezredes ünnepi be-
szédében hangsúlyozta: amikor 

az Egyesület úgy döntött, hogy 
kopjafát emel, az a cél vezérel-
te, hogy ápolja a hagyományo-
kat, megemlékezzen azokról a 
híradókatonákról, akik egykor 
szolgáltak, és tiszteletét fejezze 
ki azoknak, akik most szolgála-
tot teljesítenek ebben a fegyver-
nemben. „Az MH vitéz Szurmay 
Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár személyi állománya élen 
jár a Magyar Honvédség infor-
matikai hálózatainak fejleszté-
sében, ezért esett a választásunk 
arra, hogy a Petőfi Sándor lak-
tanyában állítsuk fel a kopjafát, 
az alakulat vezetőinek támo-
gatásával” – mondta az elnök.  
 
Az ünnepi beszéd után Jákob Já-
nos dandártábornok, protestáns 
tábori püspök és Berta Tibor ez-
redes, a Katolikus Tábori Püs-
pökség helynöke megszentelte a 

kopjafát, majd a dandár, a meg-
hívott alakulatok és az Egyesü-
let vezetői koszorút helyeztek el 
talapzatánál és Puskás Tivadar 
mellszobránál.

szerkesztőség

A Puskás Tivadar Híradó Baj-
társi Egyesület 15 éve töretlenül 
fejlődő, taglétszámában növekvő 
Egyesület, melyben a nyugállo-
mányú katonák mellett a rend-
védelmi szervezetek aktívan már 
nem szolgáló tagjai is képvisel-
tetik magukat. Tagjaink között 
megtalálhatjuk a fiatal korosztályt 
is, akik Ifjúsági Tagozatba tömö-
rülve segítik egymást és Egyesü-
letünket.

Beszámoló az Egyesület elnökségének munkájáról
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előtt tartva dolgozik, szervezi 
működésünket.
Az Egyesület a BEOSZ 61. tag-
egyesülete, és csatlakozott a 
HOKOSZ-hoz is.

Tisztelt Bajtársak! 
Céljaink megvalósítása érdeké-
ben széleskörű kapcsolatokat 
építettünk ki a Honvéd Vezérkar 
Híradó Informatikai és Informá-
cióvédelmi Csoportfőnökségével, 
a Budapest Helyőrség Dandárral, 
akivel együttműködési megálla-
podást is kötöttünk, a Puskás 
Tivadar Távközlési Technikum-
mal, a ZMNE (majd a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Híradó 
Tanszékével, a társ nyugállomá-
nyú híradó szervezetekkel.
Kapcsolatainkról sokat lehetne 
beszélni, de azért kiemelkedően 
kell szólnom a Puskás Tivadar 
Távközélési Technikumról, mely-
hez megalakulásunk óta szoros 
együttműködés tart össze a mai 
napig is. Velük együttműködés-
ben bekapcsolódtunk a fiatalok 
hazafias-honvédelmi nevelésébe, 
a fiatal távközlési szakemberek 
alapítvány útján történő támo-
gatásába. A Technikummal sok-
oldalú, értékmotivált kapcsolat 
lényegét a Puskás Híradó száma-
iban részletesen kifejtettük.
Egyesületünk - mondhatni – 
nemzetközivé vált, hiszen belé-
pett tagjaink közé Csáky Ernő 
bajtársunk is, aki a Puskás ha-
gyományok ápolásában nagy 
szerepet vállalt.
Alapítványunk, a Híradó baj-
társainkért Alapítvány 2007-től 
fogadja a személyi jövedelem-
adó 1%- ának felajánlását, ezt 
ezúton is megköszönjük minden 
támogatónknak. A bevételekből 
tudjuk ezúton segíteni a hátrá-
nyos helyzetben lévő tagjainkat, 
családjaikat, és Egyesületünk is 
anyagi támogatást kapott évente 
az Alapítványtól. Részt vettünk 
pályázatokon, melyeken műkö-

dési és egyéb célú támogatást 
igényeltünk és nyertünk el. Az 
évenkénti támogatásokról és 
adományokról részletes elszá-
molás olvasható honlapunkon. 
Az Egyesület gazdálkodását a 
kiegyensúlyozott és takarékos 
felhasználás jellemezte. Az Egye-
sület elnöksége mellett dolgozó 
Ellenőrző Bizottság pénzügyi-
gazdasági ellenőrzéseit terv sze-
rint végezte, ellenőrzései során 
kifogást nem emelt. Részletes 
adatok a közgyűlésen szóban is 
ismertetésre kerülnek.
A Puskás Híradót, Egyesületünk 
folyóiratát 2012-től megújítottuk, 
színvonalas, színes nyomtatásban 
megjelentetett formában adunk 
tájékoztatást a végzett munká-
ról évente két lapszámban, me-
lyek – visszamenőlegesen is - a 
honlapon megtalálhatók. Honla-
punk jól szolgálja a tájékoztatást, 
igyekszünk minden friss infor-
mációt feltölteni a rendelkezésre 
álló oldalainkra. Ezúton is kérjük 
tagjainkat, rendszeresen látogas-
sák a honlapot, és minél többen 
küldjenek írásokat emlékeikről 
és tapasztalataikról.
Egyesületünk az elnökség javasla-
tára „Egyesületi Munkáért” érmet 
alapított, melyet a közösség érde-
kében kifejtett legkiemelkedőbb 
tagjaink részére adományoz.
A szakmai katonai szervezetek-
kel, alakulatokkal szoros kap-
csolatban állunk, a közgyűlés 
felhatalmazásával zászlószala-
got kötöttünk a 43. Nagysándor 
József Híradó és Vezetéstámo-
gató Ezred zászlajára, a Buda-
pest Helyőrség Dandár Petőfi 
laktanyai bázisán pedig kopja-
fát állítottunk a híradó katonák 
emlékére. Itt is köszönetet kell 
mondanom az alakulatok pa-
rancsnokainak, hogy felajánlá-
sainkat elfogadták, és hogy em-
lékezetes ünnepség közepette 
adtak lehetőséget az ünneplésre, 
megemlékezésre. Külön szeret-

ném megköszönni Dr. Berek La-
jos professzornak, hogy művészi 
kivitelezésben elkészítette a hír-
adók kopjafáját.
Tagságunk életkorát tekintve 
igen magas, az átlag életkor 70 
év, így erősen indokolt a szé-
les körű propaganda a fiatalabb 
korosztály felé. Ebben továbbra 
is számítunk az Ifjúsági Tagozat 
propaganda munkájára, segít-
ségére. Sajnos a kegyeleti teen-
dők is egyre gyakoriabbak, a 15 
év alatt 61 bajtársunktól vettünk 
végső búcsút.

Tisztelt Bajtársak! 
Bátran kijelenthetjük: nagyra 
értékeljük tagjaink felelősségét 
a bajtársi szellem erősítésében, 
Egyesületünkhöz kötődésének 
magas szintjét. A célkitűzések 
megvalósulását jelzik az elmúlt 
évek eredményei, az általunk ki-
adott szakmai és történelmi hát-
terű könyvek, kiadványok, me-
lyeket elsősorban elektronikus 
úton tudunk az egyesületi honla-
pon megjelentetni.
Kapcsolatunk a társ bajtársi szer-
vezetekkel igen erős, a Híradó Ta-
gozattal, a „Váciakkal”, a Fehér-
vári Szekcióvak és a „43-asokkal” 
kölcsönös együttműködésben 
dolgozunk, egymás programjaira 
szeretettel várjuk, várják a tago-
kat. Programjaink között kirán-
dulások, múzeumi látogatások és 
egyéb érdeklődésre számító prog-
ramok szerepelnek.
Az Egyesület másfél évtized 
alatt elért eredményeink azt bi-
zonyítják, hogy az alapítók, az 
elnökség, a tagság elképzelései 
valóra váltak. Kijelenthetjük, 
olyan közösség jött létre, mely a 
híradó szolgálat hagyományaira 
épülve a bajtársi szellem erősíté-
sével, sokrétű emberi és szakmai 
kapcsolatot, egy hidat teremtett a 
hivatásosok, a nyugállományúak 
és a fiatalok között.
Elnökségünk nevében tisztelettel 
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megköszönöm tagságunk másfél 
évtizedes Egyesületünkhöz való 
hűségét, támogatását, ragaszko-
dását, aktivitását és erkölcsi se-
gítését.
Ezúton is megköszönöm az el-
nökség, az Ellenőrző Bizottság 

tagjainak munkáját, és bejelen-
tem, hogy a megválasztott elnök-
ség mandátuma az Alapszabály 
értelmében lejárt. Most, hogy 
eljött az ideje a tisztújításnak, 
kívánom, hogy az újonnan meg-
választott elnökség továbbra is 

élvezze a tagság bizalmát, érjen 
el szép eredményeket az Egyesü-
let céljainak megvalósításában, 
programjait a tagság megelége-
désével, másokkal szoros együtt-
működésben végezze.

Dr. rAjnAi zoltán, elnök

Tisztelt Bajtársnők és Bajtársak!

Évente kétszer tervezzük a köz-
gyűléseken megjelenő Puskás 
Híradó tartalmát.
Tisztelettel kérünk Benneteket, 
hogy aki szeretne a Híradóba 
írni, bátran tegye meg!
Alapvetően, aki a híradó (infor-
matika is!) szolgálat múltjáról, 
jelenéről, egyéni élményeiről, 
tapasztalatairól, nagy egyénisé-
geiről, humoros történéseiről, és 
más általa fontosnak ítélt dolgok-
ról kíván írni, bátran tegye meg!
A Puskás Híradó tartalmas meg-
jelenésére szükségünk van a Ti 
írásaitokra is, még ha az csak 
egy szösszenet is. Természete-
sen a lapba terjedelmi okok mi-
att elsősorban 1-2 gépelt oldalnyi 
anyag fér be, de aki ennél többet 
kíván, tartalmasan írni, azok írá-
sait a honlapunkon tudjuk meg-
jelentetni. Külön köszönjük, ha 

az íráshoz képet is mellékeltek  
(illesztetek).
Elfogadunk olvasható kézírással 
vagy hagyományos gépírással 
készült anyagokat is! (Természe-
tesen jobban örülnénk a számító-
gépen készült anyagoknak, de ez 
ne jelentsen akadályt!)
Kérjük, hogy tartsátok be az 
Alapszabályunkban megfogal-
mazott politikamentességet, és 
tiszteljétek mások személyiségi 
jogait!
A Felhívás nem egy alkalomra 
szól! Szeretnénk, ha folyamato-
san támogatnátok írásaitokkal 
törekvéseinket! Azonos szerző-
től, szerzői kollektíváktól több 
írásművet is szívesen fogadunk! 
A szerzőnek nem kell feltétlenül 
az Egyesület tagjának lennie!
Segítségeteket, tisztelettel előre is 
köszönjük!

Az egyesület elnöksége

F E L H Í V Á S
Fontos információk:

- A lapszámokba szánt íráso-
kat folyamatosan fogadjuk.
- A számítógépen készült 
anyagokat a puskashirbaje@
gmail.com e-mail címre kérjük 
küldeni (a határidők a fenti-
ek!)
- A kézzel vagy hagyományos 
írógéppel írott anyagokat az 
alábbi címre küldjétek, a gyor-
sabb feldolgozás érdekében (a 
határidők a fentiek!):
Felker Lajos,
Nagytarcsa,
Petőfi lakótelep 12/F. II. 9.
2 1 4 2
Ha eredeti képet küldtök írá-
sotok mellé, digitalizálás után, 
visszaküldjük! Ennek érdeké-
ben a borítékon vagy az írás 
mellett tüntessétek fel levélcí-
meteket is! 
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A Híradók Napi rendezvényso-
rozat a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Híradó Tanszékének 
ünnepi megemlékezésével in-
dult szeptember 16.-án. Dr. Fe-
kete Károly alezredes tanszék-
vezető és Dr. Pándi Erik ezredes 
szakirányfelelős meghívására a 
Puskás Tivadar Híradó Bajtársi 
Egyesület képviselői, a tanszék 
oktatói és hallgatói az Egyetem 
Zrínyi termében gyülekeztek. A 
rendezvény kezdetekor Dr. Feke-
te Károly alezredes köszöntötte a 
megjelenteket, ismertette a kezdő 
eseményt, a híradó barettsapka 
átadását a szakirányt választó 
hallgatóknak.

A megtisztelő eseményen Dr. 
Lindner Miklós nyá. altábornagy, 
Egyesületünk örökös tiszteletbe-
li elnöke, Kis Lajos alezredes, 
a Budapest Helyőrség Dandár 
HIRIFK törzsfőnöke és Bodnár 
István hadnagy adták át a legfi-
atalabb híradóknak a megtisztel-
tetést jelentő berettet.

Az ünnepi sapkaátadást Dr. Raj-
nai Zoltán ezredes hozzászólása 
követte. Az Egyesület elnöke el-
mondta, hogy a barettsapka át-
adás hagyománya 1999-re nyúlik 
vissza, amikor az első egyetemi 
(5 éves) híradó osztály hagyo-
mányt teremtve kezdte el a sap-
kát viselni. Kiemelte és felhívta a 
fiatal tisztjelöltek figyelmét, hogy 
a sapka viselete egyben felelős-
séget is jelent, hiszen a laktanya 
udvarán már messziről virít a 
kék barett, mindenki látja, ha fe-
gyelmezetlen katonák viselik.

Az ünnepi megemlékezés a ve-
zérkar főnök köszöntő levelének 
ismertetésével és Puskás Tivadar 
szobrának koszorúzásával folyta-
tódott, melyen koszorút helyezett 
el Egyesületünk a nagy magyar 
feltaláló emlékművénél. A szózat 
elhangzása és a díszmenet után 
szintén hagyományt folytatott a 
Híradó Tanszék, Egyesületünk 
kezdeményezésére az egyik hír-
adás szervezési kabinetet Hor-

nok Zoltán ezredesről nevezte el. 
Az egyetemi Híradók Napi meg-
emlékezés baráti beszélgetéssel 
ért véget.

szerkesztőség

Híradók Napja  
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen
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Az ezred felsorakozott katonáit 
- az Összhaderőnemi Parancs-
nokság parancsnoka nevében 
- Mihócza Zoltán dandártábor-
nok és Bende László ezredes, az 
ezred parancsnoka köszöntötte.
Az ünnepségen megjelent a 95. 
életévét betöltött Szepezdi De-
zső nyá. ezredes, az ezred meg-
alakításában részt vett grénium, 
egyetlen még élő tagja, alapító 
törzsfőnöke, a Puskás Tivadar 
Híradó Bajtársi Egyesület örö-
kös tiszteletbeli elnöke, Prof. 
Dr. Rajnai Zoltán mk. ezredes a 
Puskás Tivadar Híradó Bajtár-
si Egyesület elnöke továbbá az 
ezred egykori nyugállományú 
tisztjei, tiszthelyettesei és volt 
katonái, a „43.Baráti Kör” tagjai. 
Szepezdi ezredes köszöntő be-
szédében emlékezett 1949. már-
cius 15-re az ezred pécsi meg-
alakításának napjára és 65 éves 
történetének fontos eseménye-
ire, majd felkötötte a „43.Baráti 
Kör” által adományozott szala-
got az ezred zászlajára.

Ezt követően elismerések átadá-
sára került sor.
Az ezred még a megalakulás 
évében elfoglalta budapesti 
helyőrségét, és részt vett hír-
adó csapatok felállításában. Az 
ezred parancsnoka Dr. Gurzóy 
Emil ezredes, több idegen nyel-
vet beszélő, mérnöki és orvosi 
diplomával rendelkező maga-
san kvalifikált híradó tiszt volt. 
1951-ben – az akkori körülmé-

nyek között beosztásából 
leváltották és egy Nógrád 
megyei kistérség körorvo-
saként a „Magyar Népköz-
társaság Kiváló Orvosa” 
címmel kitüntetve végezte 
élethosszig tartó gyógyító 

munkáját. 
Szepezdi Dezső szolgálati éveit 
törzsfőnökként, ezredparancs-
nok helyettesként, egy évtizedet 
töltött az ezred állományában. 
Időközben megmérettette ma-
gát a testvérezred a 32. önálló 
híradó ezred parancsnoki beosz-
tásában is.
Az ezred több átszervezést kö-

vetően hadrendi elnevezésében, 
feladatkörében történt kisebb 
változtatásokkal a mai napig 
megőrizte identitását.
Általános és szakmai felkészült-
sége, erkölcsi állapota mindig 
felette volt a haderő átlagának. 
Derekasan helyt állt az elmúlt 
évtizedek gyakorlatain, a du-
nai zöld és jeges nagy árvizek, a 
nagy vasúti, közúti és egyéb ipa-
ri katasztrófák mentési munká-
iban valamint következményei-
nek felszámolásában.
Nagy gyakorlatra tett szert a 
katonai díszszemlék, nagy vo-

lumenű sport- és tömegrendez-
vények híradó és hangosítási 
feladatai terén, a közrend és 
közbiztonság fenntartásának 
együttműködési feladataiban.
1956 decemberében az ezred 
megkezdte a részére kijelölt váci 
helyőrségének elfoglalását
Az új helyőrségben a kiképzés 
feladatinak teljesítése mellett 
végzett társadalmi munkájáért, 
önzetlen sokoldalú segítőkész-
ségéért a város közösségének 
tiszteletét és elismerését vívta ki
Az 5. hadsereg 1961-ben történt 
megalakulását követően a veze-
tés új helyőrséget, Székesfehér-
várt jelölte ki az ezred számára, 
ahol az áttelepülés feltételei mi-
nimálisan álltak csak rendelke-
zésre. Az áttelepülés 1962-ben 
folyamatos volt, ugyanakkor 
a laktanyai elhelyezések szű-
kössége, az egyre sűrűbben je-
lentkező nagy gyakorlatok ke-
mény fizikai és lélektani hatást 
gyakoroltak az állomány vala-
mennyi kategóriájára. Jellemző 
volt az általános lakáshiány, a 
hivatásos állomány váci, illet-
ve budapesti lakása, a sorállo-
mány tartós táboroztatása az 
iszkaszentgyörgyi táborban.
Az építési beruházások elhúzó-
dásával a kemény tél komoly 
erőpróbát jelentett az ezred 
számára. Rendkívüli időjárási 
viszonyok között a városnak is 
segítséget kellett nyújtani, ami 
az utak tisztításában, a közintéz-
mények működési feltételeinek 
biztosításában, az elzárt kiste-
lepülések élelmiszerrel és agg-
regátorokkal történő ellátásá-
ban, súlyos betegek, kismamák 
kórházba szállításában jutott 
kifejezésre. A város befogad-
ta az ezredet. A város lakóinak 

65 éves a 43. önálló híradó ezred 
a híradó szolgálat „zászlóshajója”

2014. március 13.-án Székesfehér-
várott a híradók hagyományőr-
zése keretében került sor a 43. ö. 
híradó ezred megalakulása 65.év-
fordulójának megünneplésére.



Puskás Híradó

8 XII. évfolyam

szeretetét bizonyítja, hogy csa-
patzászlót adományoztak az ez-
rednek, segítették a családtagok 
elhelyezését, a gyermekek isko-
lai beilleszkedését. A hivatásos 
állomány megszerette a történel-
mi várost, családi alapon immár 
több generáció szervesen kötő-
dik a városhoz és büszkék vá-
rosukra. Sokan nyugállományba 
vonulásukat követően is itt ma-
radtak, és az idősebbek itt talál-
ták meg végső nyughelyüket is.
Időközben megkezdődött a hír-
adó szolgálat egyre korszerűbb 
híradóeszközökkel történő el-
látása, amelyek rendszerbeállí-
tás előtti gyakorlati próbáit és a 
kezelők hadseregszintű felké-
szítését az ezred hajtotta végre. 
E munkában értékes segítséget 
nyújtott a VIDEOTON Vállalat, 
mivel az eszközök egy részét- 
nemzetközi kooperáció alapján 
– a vállalat gyártotta.
Az ezred 65 éves tevékenysé-
gét értékelve nagy nosztalgi-
ával emlékezünk az ezrednél 
történtekre, az embert próbáló 
nagy gyakorlatokra, ma már 
csak múzeumban látható egy-
kori híradóeszközökre, a hét-
végi mezőgazdasági munkák 
hangulatára, az élethosszig tartó 
barátságokra, a bajtársi szellem 
semmivel sem helyettesíthető 
magvalósítására, a híradó és rá-
diótávírász versenyen elért első 
helyezésekre, balatonfüredi csa-
patpihenőnkre, fiatalságukból 
származó emberi és szakmai lel-
kesedésünkre, katonáink ered-
ményeire.
E tények által generált légkörben 
dolgoztunk az ezred állományá-
ban, ami lehetővé tette, hogy 
ezredünket a köznyelv a híradó 
szolgálat „zászlóshajója” meg-
tisztelő jelzővel aposztrofálta.
Itt illik megemlékezni az ezre-
det irányító volt parancsnokok-
ra Dr. Gurzóy Emil ezredesre, 
Móricz Ferenc alezredesre, For-

ró Lajos alezredesre, Vas József, 
Szatmári Miklós, Kalicz Tibor, 
ezredesekre.
Megtisztelő kötelességemnek 
teszek eleget, hogy –mindany-
nyiunk nevében - tisztelettel és 
megbecsüléssel köszöntsem az 
ezredet megalakító grénium 
még élő egyetlen tagját a 95. 

életévét betöltött Szepezdi De-
zső nyá. ezredest, akinek ez 
alkalomból a Honvédelmi Mi-
niszter úr, az újonnan alapí-
tott „Honvédelemért Kitüntető 
Cím” babérkoszorúval ékesített 
fokozatának első példányát ado-
mányozta.
A „43. Bajtársi Kör” nevében 
további eredményes társadalmi 
munkát, jó erőt, egészséget kí-
vánok.
Az ezrednél szolgáltak közül 5 
bajtársunkat tábornokká nevez-
ték ki (Györgyi, Lindner, Sebe, 
Liszkay, Halmai). Egy bajtár-
sunk egy ciklusban betöltötte a 
honvédelmi miniszteri beosz-
tást is.
Termékeny évtizedet szolgáltak 
az ezred állományában Pákozdi 
Imre, Havasi János, Bánáti Ru-
dolf, Kertész Zoltán, ezredesek, 
Pocsai István alezredes. Már 
csak emlékeinkben találkozunk 
olyan nagyszerű bajtársainkkal, 

mint Déry Konstantin, Hornok 
Zoltán, Jakab Rafael, Lóki Lajos 
ezredesek, Bernát Károly alezre-
des nevével. Egyéniségük emlé-
ke velünk él. 
A „43. Bajtársi Kör” 1996-ban 
alakult az ezred volt tisztjei-
ből. Évente találkozunk, őszinte 
tisztelettel emlékezünk egykori 

szolgálati éveink jelentős törté-
néseire, elhunyt bajtársaink em-
lékére, ami együvé tartozásunk 
egzakt bizonyítéka.
Az ezred ma már jobb körülmé-
nyek között, korszerűbb eszkö-
zökkel, eredményesen dolgozik. 
Sokoldalú kiképzés folytatása 
mellett résztvett és részt vesz a 
NATO által koordinált békete-
remtő és békefenntartó művele-
teiben a világ több békére érzé-
keny térségében.
Az ezred ma szolgáló katonái 
ápolják ezredünk hagyománya-
it, méltó örökösei elődeiknek.
Kívánok az ezred állományá-
nak további eredményes mun-
kát, jó erőt-egészséget. Legye-
nek mindenkor készek hazánk 
védelmére.

jobbágy AntAl nyá. ezreDes
A ’43. HírADó bAjtársi kör,  

szervező titkár, PtHbe tAgjA
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Négy éve az egyesület köz-
gyűlésén találkoztam először 
Gebhardt Marcival, majd több 
híradó rendezvényen is volt sze-
rencsém összefutni vele. Sikerült 
megismernem több részről, egy-
szer szóba került, hogy merrefelé 
lakik, viccesen mondtam is neki 
Vámosi János után szabadon, 
hogy Akkor te egy örök ifjú an-
gyalföldi rádióamatőr gyerek 
vagy ugye? Erre kicsit megorrolt 
és bosszúsan válaszolt, no per-
sze nem arra, hogy azt mondtam 
neki, hogy angyalföldi gyerek, 
mert nyílván az a nexus meg-
volt közöttünk, ami miatt meg-
tehettem, no meg ő is ismeri a 
dalt. Sosem szerette, ha a híradás 
szakmával kapcsolatban leama-
tőrözik, mert, ahogy azt ő is sok-
szor elmondta profi volt ebben a 
szakmában és a profisága mellett 
még elmondhatom, hogy elég-
gé agilis embernek is ismertem 
ezen a területen. Ebből kifolyólag 
sokszor járt börzékre, konferen-
ciákra és érdeklődött a katonai 
híradás iránt is. Remélem, nem 
sértődik meg, hogy elárulom, de 
nagyon sokszor kérte a tanácso-
mat, hogy egyes eseményeken, 
fórumokon mi is lenne a meg-

felelő módja a katonákkal való 
érintkezésnek, hogy protokollá-
risan mindig megfelelő legyen. 
Talán kevesen tudják róla, de 
korcsolya sportban is hasonló 
lelkesedéssel tevékenykedett épp 
úgy, mint a híradó körökben. 
Jégtánc bíróként, szervezőként 
lelkes résztvevője volt minden 
hazai versenynek, minden ese-
ménynek, ami a jégen történt. 
Megbízható, pontos, segítőkész 
ember volt, nem csak választott 
szakmájában, hanem a sport-
életben is.  Kitüntető barátságára 
mindig számítani lehetett. Fel-
adatait kellő odaadással, megfe-
lelő szerénységgel oldotta meg 
mindnyájunk megelégedésére.
Legutóbb megbeszéltük, hogy 
írunk a Puskás Híradóba egy kö-
zös cikket a rádióamatőr Tagozat 
működéséről, illetve arról, hogy 
milyen elképzeléseink vannak. 
Írtam én is egy kis részt, ő is, de 
kifejtettem neki, hogy nem érzem 
a sajátomat olyan összeszedett-
nek és lapzártáig nem küldöm 
el, erre jelezte nekem, hogy mi-
vel közösen beszéltük meg, hogy 
cikket írunk, ezért ő sem adja be, 
mert az övén is van még mit csi-
szolni és nem tartaná becsületes-

nek sem, hogy eláll a megegyezé-
sünktől egy saját cikkel. 
Marci, legyen ez végül az utolsó 
közös cikkünk, aminek Balázs 
fiaddal voltunk a szerzői, sajná-
lom, hogy nem sikerült minden 
célod megvalósítani, örülök, 
hogy megismerhettelek, megis-
merhettünk, szellemi örökséged 
megpróbáljuk továbbvinni, re-
mélem már sikerült elsajátítanod 
az égi híradás szabályait és rajta 
lógsz a mennyei hírcsatornákon, 
Isten nyugosztaljon! Vagy ahogy 
az „amatőrök” mondják silent 
key.

boDnár istván mk. HDgy-
gebHArDt bAlázs

HA5TO nekrológja

Sokan és sokszor köszöntöt-
ték köreinkből is Jobbágy Antal 
nyugállományú ezredes bajtár-
sunkat. A lehetetlenre vállalko-
zom, amikor izgalmas életéről 
szeretnék írni. Sajnálatomra csak 
nyugállományba vonulásom 
után ismerhettem meg. Kevest 
tudok munkájáról, de ezeket 
fontosnak tartom felsorolni. 10 
évig volt a Fehérvári Nyugál-

lományúak klubjának titkára, 
majd elnöke. A fehérvári Idős-
ügyi Tanács tagja, a honvédségi 
nyugdíjasok kapcsolattartója. 
A BEOSZ elnökségének tagja a 
Dunántúli Régió vezetője, az itt 
tevékenykedő klubokat, szerve-
zeteket fogta össze és irányította. 
A „43-as Híradó Baráti kör” lét-
rehozója évenkénti találkozóinak 
szervezője. A Szlovén Veterán 

Harci Szövetséggel és az Osztrák 
Bajtársi Szövetséggel alakított ki 
együttműködést. Egyesületünk 
„az I. világháborús magyar ka-
tonák útján” szervezett kirándu-
lásához komoly segítséget adott 
szlovén barátai bevonásával. 
Megszervezte a Fehérvári Bará-
ti Kört, melynek ma is szerve-
ző titkára. Ez a szervezet az 5. 
hadsereg volt vezető állományát 

A 85 éves fehérvári, örökifjú híradó
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A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi 
Egyesület Alapszabálya IV. feje-
zet B. alpontja szerint a közgyű-
lés elnököt, ügyvezető alelnököt, 
alelnököt, titkárt, gazdasági tit-
kárt, társadalmi kapcsolatok fe-
lelősét, propaganda és sajtófele-
lőst, érdekképviseleti és szociális 
felelőst, valamint közművelődési 
felelőst választ, akik együtt ké-
pezik az Egyesület Elnökségét, 
továbbá a D. alpont szerint az El-
lenőrző Bizottságba a közgyűlés 
elnököt és 2 tagot választ.
A közgyűlés az Egyesület Elnök-
ségét és az Ellenőrző Bizottságot 
4 évre választja nyílt, többségi 
szavazással.
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. október 14-i 
közgyűlésen kell megválasztani.
A 2014. tavaszi közgyűlésen 
megválasztott Jelölő Bizottság 

munkáját elvégezte és a tisztújító 
közgyűlésen, az alábbi javaslatot 
fogja, indoklással előterjeszteni:
Elnökség:
Elnök: Prof. Dr. Rajnai Zoltán 
mk. ezds.
Ügyvezető alelnök: Felker Lajos 
nyá. ezds.
Alelnök: Dr. Horváth László Fe-
renc
Titkár: Karsai Miklós nyá. hőr. 
mk. alez.
Gazdasági titkár: Hipszky Mária 
Társadalmi kapcsolatok felelős: 
B. Nagy Péter nyá. mk. alez.
Propaganda– és sajtófelelős: 
Amaczi Viktor nyá. mk. alez.
Érdekvédelmi- és szociális fele-
lős: Mucza László nyá. alez.
Közművelődési felelős: Majercsik 
Tibor nyá. alez.
Ellenőrző Bizottság:
Elnök: Bodnár Gyula nyá. alez.
Tag: Lászay János nyá. alez.
Tag: Polyák Mihály nyá. alez.

A bizottsági javaslaton túl a köz-
gyűlésen megjelent tagjaink, bár-
mely megbízatásra, további sze-

mélyeket jelölhetnek. A végleges 
jelölőlistára azok kerülhetnek 
fel, akik a jelenlévő tagok 50%-a 
+ 1 fő támogatását elnyerik. Egy 
tisztségre több jelölt is lehet.
Az elfogadott jelölőlista alapján 
kerül sor a nyílt szavazásra.
Az elnököt, ügyvezető alelnököt, 
alelnököt és az ellenőrző bizott-
ság elnökét egyenként, a jelen-
lévők nyílt többségi szavazással 
választják meg. Ha adott tiszt-
ségre többes jelölés volt, akkor az 
a személy kerül megválasztásra, 
aki a több szavazatot kapta.
Az Elnökség és az Ellenőrző Bi-
zottság többi tagját az elfogadott 
jelölés alapján, listán választ-
ja meg a közgyűlés. Ha a listán 
megválasztandó létszámnál több 
személy került fel a jelölőlistára, 
akkor azok kerülnek megválasz-
tásra, akik a jelenlévőktől több 
szavazatot kaptak.
A tisztújítás lebonyolításához ha-
tározatképesség kell. A nyilván-
tartás szerinti tagság 50%-a+1fő 
jelenléte szükséges.
Eredményes tanácskozást és fele-
lős döntést kívánunk!

Az egyesület elnöksége

A tisztújításról

fogja össze, 16 éve rendszeresen 
találkoznak.1974-75-ben 10 hóna-
pos vietnami Békefenntartó mun-
kája révén aktív szervezője az ott 
szolgált bajtársai találkozóinak. 
Jelenleg Székesfehérvár I. világ-
háborús sírjait kutatja. Kiadvány 
készítésében vesz részt, mely Szé-
kesfehérvár temetői hősi sírjairól 
szól.A Puskás Tivadar Híradó 
Bajtársi Egyesületnek 2002 óta 
aktív, meghatározó tagja.
Katonatársaiért, közösségeikért 
végzett kiemelkedő munkája 
elismeréseként a Honvédelmi 
Miniszter 2014. május 21.-én, a 
Honvédelem Napja alkalmából, 

a Honvédelemért Kitüntető Cím 
babérkoszorúval ékesített foko-
zatával tüntette ki (az elismerés 
alapítása után másodikként kap-
ta meg, elsőként Szepezdi Dezső 
bajtársunk)

Ennyit tudok Rólad „dióhéjban” 
Tóni bácsi. Ha valamit rosszul ír-
tam vagy kihagytam, bocsánatod 
kérem!
Egy igazi híradót, a bajtársat, a 
közösségért mindenkor tenni 
akaró, segítőkész és fáradhatat-
lan embert ismerhetek szemé-
lyedben. Köszönöm, hogy ismer-
hetlek!

Kívánok jó egészséget, boldog-
ságot, új barátokat és lehetőséget 
terveid megvalósításához. 

Felker lAjos, Az egyik tisztelőD
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A váci Esze Tamás Honvéd 
Nyugdíjas Egyesület, amelynek 
jogelődjét zömében váci nyug-
állományú híradó katonák 1979. 
június 6.-án hoztak létre, 2014. 
június 6.-án Ünnepi Közgyűlés 
keretében ünnepelte 35. születés-
napját.
A 204 fős Egyesület jubileumi 
összejövetele a Himnusz és a 
Nyugdíjas dal - a „klub himnu-
sza” – eléneklésével kezdődött, 
ezt követően a közgyűlés napi-
rendi pontjainak megszavazására 
került sor:
1. a 35 év méltatása,
2. kulturális műsor,
3. hozzászólások,
4. elismerések.
A napirendi pontok megtárgyalá-
sa előtt egy perces néma felállás-
sal emlékeztek meg Sereg János 
nyá. alezredesről, aki a közel-
múltban halt meg és temetésére 
június 10.-én került sor.
Az elmúlt 35 évet az Egyesület 
elnöke Szegedi János nyá. alez-
redes méltatta, rövid áttekintést 
adott a történtekről.
1976-ban megszűnt a Helyőrségi 
Klub, ami ezt követően a Madách 
Művelődési Házban funkcionált 
tovább.
1979-ben mintegy 40 fővel meg-
alakult a Váci Honvéd Nyugdí-
jas Klub a fegyveres testületek  
nyugállományú tagjaiból.
1989-ben egyesületté alakult a 
klub: Váci Fegyveres Erők Nyug-
díjas Egyesülete néven, majd
2001-ben Esze Tamás Honvéd 
Nyugdíjas Egyesület néven mű-
ködött tovább.
2001. után megszűntek a katonai 
szervezetek a városban, ezzel rosz-
szabbra fordultak a körülmények 

is, minden támogatás elmaradt.
2012-ben Mayer Zoltán nyá. alez-
redes egészségügyi állapota miatt 
lemondott, helyére Szegedi János 
nyá. alezredest választották. Az 
Egyesület civil szervezetté vált, 
taglétszáma 205 főre emelkedett.
A helyőrségben szolgált katonai 
egységek munkáját méltató em-
léktáblák kerültek elhelyezésre 
az aktuális helyszíneken.
Több alkalommal megemlékezést 
tartottak az 1848-1849-es harcok-
ról, különös tekintettel a lengyel 
csapatok tevékenységére.
Dalárda alakult.
Számos kirándulást szerveztek.
Szilveszter Sándor és Mayer Zol-
tán nyá. alezredesek feldolgozták 
és könyv formájában kiadták az 
Egyesület 30 éves történetét.
A fő célkitűzés mindig az Egye-
sület honvéd arculatának megtar-
tása volt.

A kulturális műsor Kocsis 
György nyá. alezredes szava-
latával kezdődött: Ady Endre: 
Esze Tamás katonája című versét 
mondta el. Ezt követően, az Ün-
nepi Közgyűlésre kiegészült, és a 
Dalárda következett. Régi kato-
nadalok hangoztak el színvona-
las, minden igényt kielégítő, sőt 
meghaladó formában. Ezek nem 
csak nagy lelkesedéssel előadott 
nagyszerű dalok voltak, hanem 
nemes egyszerűséggel örömének-
lés is volt.

A hozzászólások, visszaemlé-
kezések előtt megemlékeztek az 
alapító tagok munkájáról, akik 
közül már sokan eltávoztak kö-
zülünk, sokan betegek. Ők terem-
tették meg a lehetőségét annak, 

hogy az Egyesület intenzíven és 
színvonalasan működjön.
Herédi László nyá. alezredes visz-
szaemlékezésében kiemelte a ki-
rándulások közösséggé formáló 
erejét, és szívesen gondolt a kár-
tya klubra. 
Dr. Lindner Miklós nyá. altábor-
nagy a Puskás Tivadar Híradó 
Bajtársi Egyesület és a Budapesti 
Nyugállományúak Klubja Hír-
adó Tagozata nevében méltatta 
a 35 év munkáját, kiemelte, hogy 
nyitottak a civil szervezetek felé, 
BEOSZ tagok lettek, feldolgozták 
Vác katonavárosi tevékenységét, 
ahol 1952-ben alakult meg az első 
híradó alakulat. Vácott szolgált 
katonák emlékét megörökítették, 
a Híradó téren van a Híradó Ka-
tonák Emlékműve, ami egyben 
az egész híradó szolgálat egyik 
emlékműve is. A váci, Vác kör-
nyéki csatákat nagy volumenű 
ünnepségek keretében méltatták. 
A tagságot jellemzi a bajtársias 
szellem, kulturális igény, társa-
dalmi munkában való részvétel, 
többnyire a családtagok bevoná-
sával is.
Dr Lindner Miklós jó erőt, egész-
séget, kellemes nyugdíjas éveket 
kívánt, végül felolvasta a PTHBE 
elnök 35 évet méltató elismeré-
sét, és egy emléklapot adott át az 
Egyesületnek.
Horváth Géza nyá. alezredes 
visszaemlékezésében méltatta az 
emléktáblák elhelyezésének kö-
rülményeit, azok fontosságát.
Mayer Zoltán nyá. alezredes egy 
nagy könyvvel érkezett, melyben 
az Egyesület elvégzett munkáját 
méltató archív dolgozatok, cik-
kek voltak, ezekből emelt ki né-
hány gondolatot:

35 éves a váci Esze Tamás  
Honvéd Nyugdíjas Egyesület
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- 35 év a történelemben egy pil-
lanat, egy ember életében viszont 
ez hosszú, küzdelmes időszak.
- elmondta, nagyon megrázó volt 
részére, hogy Török Imre nyá. al-
ezredes azzal kereste meg, hogy 
200.000.- Ft-ot adjon át az Egye-
sületnek, amit saját belátásunk 
szerint használjunk fel a jobb 
munkavégzés elősegítésére.
- a város kezdetektől befogadta a 
katonákat, segítette a katonai élet 
kialakítását, részt vett a nehézsé-
gek megoldásában.
- különösen méltatta dr. Lindner 
Miklós nyá. altábornagy támoga-
tását, és az archív könyvet köszö-
netként átadta részére. 
Ezt követően  10 fő részesült elis-
merésben.

Nagy László nyá. mérnök ezre-
des (Bolyai Nyugállományúak 
Klubjának elnöke) elismerő sza-
vak kíséretében oklevelet adott át 
az Egyesületnek.

Ignáth Tibor alezredes (1.sz. Ér-
dekvédelmi és Toborzó Központ 
parancsnoka) átadta az Egyesü-
letnek dr. Benkő Tibor vezérez-
redes emléklapját a nemzedékek 
közötti együttműködésben kifej-
tett kimagasló munkájáért.
dr. Horváth László (PTHBE alel-
nöke) Esze Tamás életének, mun-
kásságának humoros méltatása 
mellett átadta az Egyesületnek, 
Komáromi János: Esze Tamás, 
a mezítlábasok ezredese című 
könyvét.
Az Egyesület elnöke a város 
vezetése nevében meghívta az 
Egyesület valamennyi tagját jú-
nius 14-én megtartandó gálamű-
sorra.
A színvonalas Ünnepi Közgyűlés 
a Szózat dallamaival ért véget, 
melyet kötetlen, baráti beszélge-
tés követett szerény, szívélyes ál-
lófogadás keretében.

boDnár gyulA nyá. AlezreDes

Megkoszorúzták Koszorús Fe-
renc posztumusz vezérezredes 
emléktábláját július 4-én a Do-
hány utcában. A koszorúzási 
ünnepségen Koszorús Ferenc 
érdemeit méltatta Hende Csa-
ba honvédelmi miniszter is. A 
tárcavezető azt mondta: ma egy 
igaz ember előtt tisztelgünk, egy 
ludovikás tiszt előtt, aki hivatá-
sának mintaképe volt, kitűnő pa-
rancsnok, aki megállta a helyét a 
harcmezőn és a vezérkari irodá-
ban is.
1944 nyarán Baky László állam-
titkár puccsot készített elő a fővá-
ros zsidóságának Németország-

ba szállítására. Több zászlóaljnyi 
csendőrt rendelt Budapestre, 
hogy segítségükkel szabad kezet 
kapjanak a deportálás teljes körű 
befejezéséhez. Az 1. páncélos-
hadosztály parancsnoka a kor-
mányzó parancsára mintaszerű-
en megszervezte Budapest körül 
zárását. 1944.július 5-én a páncé-
loshadosztály csapatait Budapest 
stratégiai pontjaira rendelte, és 
lezárta az összes városba vezető 
utat. Július 7-én Baky kapitulált, 
és kiürítette a várost. Koszorús 
ezredes példátlan tettével meg-
akadályozta a zsidók elhurcolá-
sát. Tettével zsidók ezreinek tette 

lehetővé hogy biztonságot talál-
janak Budapesten.
Emlékezni kell azokra az embe-
rekre is, akiket nem sikerült meg-
menteni. Azokra, akik piros-fe-
hér – zöld zászló alatt harcoltak, 
és véreztek az első világháború-
ban, mégis ők voltak, akiket a 
hitük és a származásuk miatt ha-
lálra adtak-mondta a miniszter. 
A miniszter a Hazáért érdemjelet 
adományozta Koszorús Ferenc 
posztumusz vezérezredesnek, 
amelyet fia ifj. Koszorús Ferenc 
vett át.

AmAczi viktor

NYUGDÍJAS DAL
az Esze Tamás Honvéd Nyugdí-
jas Egyesület „himnusza”,
amit, minden összejövetelen, 
kiránduláson elénekelnek

Elszálltak az évek felettünk, 
csendes szívvel nyugdíjasok 
lettünk.
Nyugdíjasnak nincsen semmi 
vágya, csak, hogy boldog le-
gyen a családja.
Szeretetben, boldogságban él-
jen, gyermekeik és unokáik kö-
rében.
Nyugdíjas klub, ahová össze-
járunk, benne mindig otthonra 
találunk.
Legyen minden együtt töltött 
óra, békesség és öröm hordo-
zója.
Mi lehet a nyugdíjas dal vége, 
legyen köztünk s a világon 
béke.
Adjon Isten még sok boldog 
évet, békességet, erőt, egész-
séget. 

A holokauszt 70. évfordulójára 
katona szemmel
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Kétszáz éve született az 1848-49 
évi forradalom és szabadság-
harc egyik kiemelkedő alakja, a 
székely ágyúöntő, a háromszéki 
Gábor Áron. A néhány évi ren-
des határőri szolgálat után ezre-
de tüzérré képeztette ki. Gyula-
fehérvárt , Pesten, majd Bécsben 
sikerült elsajátítania a tüzérségi 
alapismereteket, miközben be-
tekintést nyert az ágyúgyártás 
műszaki ismereteibe is. Ennek 
ismeretében megdől az az elkép-
zelés, hogy egy fúró- faragó szé-
kely műszaki ismeretek nélkül 
ágyúöntésbe fogott.  A közben 
asztalosmesterként dolgozó Gá-
bor Áron 1848. november16-án a 
sepsiszentgyörgyi nagygyűlésen 
mondta el legendás mondatát: 
lészen ágyú. Felajánlotta, hogy 
két héten belül ágyúval és lőszer-
rel látja el a háromszéki székely 
erőket.  A hadianyaggyártás köz-
pontja Kézdivásárhely lett, ahol 
Turóczi Mózes rézöntő műhelyé-
ben készültek a lövegek. A szé-
kely falvak egymással versengve 
ajánlották fel harangjaikat, hogy 
legyen ágyú az önvédelemre. 
A kozákok betöréséig 64 ágyú 
készült el. Közben a nagyvá-
radi gyárban tanulmányozta a 
Congreve –rakétákat, és Kézdivá-
sárhelyen elkezdte a gyártásukat.
Gábor Áront előbb honvéd fő-
hadnaggyá, majd századossá, 

illetve 1849 májusában honvéd 
őrnaggyá léptették elő. Az 1849. 
nyári hadjáratban a székelyföldi 
hadosztály tüzérparancsnoka 
volt. A kökös –uzoni csatában 
halt hősi halált 1849.július 2-án. 
Az eddig ismert egyetlen Gábor  
Áron- ágyút 1906. augusztus 
18-án találták meg vízvezeték-
szerelők Sepsiszentgyörgyön, 
majd a Székely Nemzeti Mú-
zeumba került. 1971- ben Bu-
karestbe szállították, de 2011. 
márc. 15. óta újra eredeti helyén  
van.

Gábor Áron emlékét számos 
köztéri szobor őrzi, több isko-
la és más intézmény vette fel a 
nevét mind Erdélyben, mind 
Magyarországon. Irodalmi al-
kotások is megörökítették ne-
vét. Több katonai intézményt 
is elneveztek róla: az 1941-44 
között Nagyváradon működő 
Gábor Áron Honvéd Tüzérségi 
Hadapródiskola és az 1951-56 
között Budapesten működő Gá-
bor Áron Tüzér Technikus Tiszti 
Iskola is viselte nevét.                                                                                                          

AmAczi viktor                                             

Gábor Áron (1814-1849)

100 éve történt, hogy Ferenc Fer-
dinánd szarajevói meggyilkolása 
után a szemben álló katonai szö-
vetségek kirobbantották a Nagy 
Háborút. Lapunk jellegének 
megfelelően további számaink-

ban folytatólagosan hírt adunk  
a korabeli híradás színvonaláról, 
eszközeiről, szervezettségéről 
különös tekintettel a honvéd csa-
patokra.  

AmAczi viktor

A Nagy Háború
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Június utolsó hétvégéjén a hír-
adók a nyári szünet előtt az éves 
munkaterv szerint kirándulást 
szerveztek Vácrátótra. Az időjá-
rás kedvezett a csoportnak, mert 
ragyogó napsütés volt, de még 
nem mondható kánikulának, és 
enyhe szellő fújdogált a 30 fokos 
nyári napon. Ideális kiránduló 
idő volt, talán ezért is voltunk a 
megszokottnál nagyobb létszám-
mal. Menet közben félúton jegy-
ellenőrök szálltak fel, két csinos 
fiatal hölgy, akiket az álló uta-
sok az udvariasságuk ellenére 
sem fogadta kitörő lelkesedés-
sel, mert tömeg, és nagy  hőség 
volt. Laci bácsi viccesen kérte is 
a panaszkönyvet, persze inkább 
csak azért, mert csak tőle kérték 
a menetjegyet. Ettől a kis kényel-
metlenségtől eltekintve mindenki 
jókedvű volt, ennek a korosztály-
nak nem lehet elvenni a jókedvét 
ilyen kis apróság miatt, minket 
az Ikarusz buszok komfortja 
edzett meg. Laci bácsi sem kérte 
volna a panaszkönyvet, ha az el-
lenőrnő a mi korosztályunk tagja 
lenne és nem a húszéveseké. De 
jól esett egy fiatal mosolygós csi-
nos alkalmazottal szót váltani, 
így gyorsan eltelt az egyórás út. 
Megérkeztünk a botanikus kert 
bejáratához, a buszmegálló a ka-
puval szemben van. 
Az úton átsétálva a pénztárnál 
kapott leírásokból megtudtuk, 
hogy a vácrátóti az ország legna-
gyobb botanikus kertje, egyben 
az élő növények leggazdagabb 
hazai gyűjteménye. A 27 hektá-
ros kertben közel 13 000 növény-
fajt, illetve fajtát mutatnak be. A 
Rátóti birtokot 1871-ben Vigyázó 
Sándor gróf vásárolta meg. 1873 
tavaszától 1913-ban bekövetke-
zett haláláig a cseh Band Henrik 
volt a főkertész.
A kerten átfolyó Sződ- Rákos-

patak vizét felhasználva és a régi 
nagy tavat is bevonva, tórend-
szert alakítottak ki, a kitermelt 
földdel a lankás domboldalakat 
tették változatosabbá. A patak 
partját sziklákkal rakták ki, hogy 
természetesebbnek tűnjön. A 
romantikus hangulatot fokozta a pa-
tak partjára épített vízimalom is.

Vigyázó Sándor úgy végrendel-
kezett, hogy ha a család fiú utód 
nélkül maradna, akkor a hatal-
mas vagyon általános örököse a 
Magyar Tudományos Akadémia 
legyen. Apja halálának évében, 
1921-ben hasonló szellemben 
végrendelkezett fia, Vigyázó 
Ferenc is. 1928. július végén el-
hunyt, így a kastélypark a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tu-
lajdonába került.
A sétaút első szakaszán egy 
kövön márványtábla őrzi gróf 
Vigyázó Sándor és fia, Vigyá-
zó Ferenc emlékét, akiké a XIX. 
századtól a kert és a benne lévő 
kastély volt. Ők alapozták meg a 
már akkor is létező tájképi kert-
ben a növénygyűjteményt, és 
építtettek olyan elemeket a park-
ba, amelyek ma is láthatóak, s 
végül egyéb örökös hiányában 

1928-ban a Magyar Tudományos 
Akadémiára hagyták a birtokot.
Az Akadémia azonban különféle 
okok miatt nem tudhatta sokáig 
magáénak az értékes területet, 
egy pár évtizedre meg kellett 
válnia tőle. Ebben az időszakban 
a kert állapota eléggé leromlott, 
a növények kipusztultak, a kas-
télyt lebontották és a ma is látha-
tó udvarházra hasonlító épületet 
húzták fel a helyére. 1952. janu-
ár 1-én a kertet a Magyar Tudo-
mányos Akadémia vette át, és 
megalapította az MTA Botanikus 
Kutatóintézetét. A mai botanikus 
kert alapjait Pénzes Antal rak-
ta le. A múlt században készült 
kerttervet felhasználva helyre-
állították az eredeti úthálózatot. 
1961. május 1-jén megnyitották a 
kertet a nagyközönség számára 
is. Azóta de különösen az utóbbi 
években egyre szépítik, fejlesztik.
A nemzetközi hírű vált Vácrátóti 
Botanikus Kert évente mintegy 
százezer látogatót fogad. Az or-
szágban itt található meg a legna-
gyobb növényrendszertani gyűj-
temény.
Az üvegházban és a sziklakert-
ben látható egzotikus növénye-
ken kívül megcsodálhatjuk a kert 
kiemelkedően gazdag fa- és cser-
jegyűjteményét, valamint a Biblia 
növényeit bemutató kert-kompo-
zíciót is.
Az üvegházi gyűjtemény közel 
3000 faj jellegzetes forró égövi 
növény csoport látható. A nö-
vények hő, nedvesség, pára és 
fényigény szerint külön-külön 
házakban vannak elhelyezve. Két 
üvegház, a trópusi és pálmaház, 
illetve a kaktusz és pozsgásház-
ban több ezer növény tekinthető 
meg. A sziklakertben több mint 
3000 féle évelő és hagymás, gu-
mós növény található, a világ 
minden területéről. A sok-sok 

Híradók a Vácrátóti Botanikus Kertben 
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növény nevét nem tudtuk meg-
jegyezni, képtelenség is lenne. 
De a csodálatosan szép lila vi-
rágú kínai júdásfát már messzi-
ről felismertük az erős illatáról. 
Tovább haladva a tóparton egy 
fiatal csellózó nő bronzszobrot 
láttunk, Somogyi József alkotá-
sa. Szebb környezetbe nem is he-
lyezhették el, szemünket becsuk-
va elképzeltük a húros hangszer 
dallamát. A szobornál véget ért 
a sétánk, de mivel nem követtük 
a térképen megjelölt útvonalát, 
csak úgy találomra bóklásztunk, 
így a kertnek nem sikerült min-
den szegét-zugát bejárni. Nem is 
lehet minden növényt megnézni 
ilyen hatalmas parkban. A cso-

portunk is kettészakadt, és kellő-
en elfáradtunk, megbeszélésünk 
szerint a bejárat melletti Berke-
nyeház előtt volt a találkozó. A 
megbeszélt ebédig még volt fél 
óránk, ez alatt megnéztük a lá-
togatóközpontnak berendezett 
Berkenyeházat. Itt egy állandó 
kiállítás tekinthető meg, a növé-
nyek sokféleségének életünkben 
betöltött szerepéről, bemutatják 
a természet megőrzésének jelen-
tőségét, valamint megtekinthető 
a botanikus kertben folyó ökoló-
giai kutatások. Ezzel a bemutató-
val fejeződött be a botanikus kert 
látogatása.  
Az arborétum után elsétáltunk 
az 500 méterre lévő Hangulat 

étterembe, ahol már vártak ben-
nünket, mert bejelentkeztünk. 
Közösen elfogyasztottuk a ren-
delt ebédet, ami jól esett, mert az 
óra már 14-et mutatott. A busz 
visszaindulásáig még belefért 
egy (két) jéghideg korsó sör el-
fogyasztása is. Mi a légkondici-
onált autóbusszal Budapest felé 
indultunk.
Az arborétum a kora tavaszi vad-
virágok nyílásától a pompás őszi 
lombszíneződéséig mindig más 
arcát mutatja a gyönyörködni 
vágyó látogatóknak. De azoknak 
is érdemes ide látogatni, akik sa-
ját kertjük szépítéséhez keresnek 
ötletet.

soós tAmás nyá. AlezreDes

Fort Gordon az Amerikai Egye-
sült Államok hadseregének egy 
stratégiailag kiemelt fontosságú 
katonai bázisa, nem csak azért, 
mert több, mint 1 milliárd dollá-
ros gazdasági hatása van Georgia 
államra, és sem pedig azért, mert 
csupán ezen az egyetlen katonai 
bázison megközelítőleg 30000 
katona teljesít aktív szolgálatot, 
hanem ami inkább számunkra, 
híradó katonáknak mindezeknél 
is fontosabb és érdekesebb, hogy 
itt található az amerikai hadsereg 
híradó fegyvernemének iskolája, 
a US. Army Signal School.
Fort Gordon, korábbi nevén 
Camp Gordon, Georgia állam-
ban, Atlantától 230 km-re keletre 
található, Augusta város közvet-
len szomszédságában, és meg-
alapítása az 1. világháború köze-
péig nyúlik vissza, amikor John 
Brown Gordon vezérőrnagy ezen 

a katonai bázison kezdte meg a 
82. Légi Hadosztály kiképzését. 
A 2. világháborúban a bázis ka-
tonai kiképző feladatrendszere 
tovább bővült a 4. és a 6. Lövész 
Hadosztály és a 10. Harckocsi 
Hadosztály európai hadszíntér-
re való bevethetőségének kikép-
zésével. A híradó szakkiképzés 
1948 októberében indult meg az 
akkori Camp Gordonban, mely a 
mai napig töretlenül halad előre. 
A modern, digitalizált, számí-
tógépes hálózatok által vezérelt 
világunkban kiemelt szerepet és 
figyelmet kell fordítanunk a ki-
bernetikai támadások elleni vé-
delemre. Fort Gordon 2013-tól 
az Amerikai Egyesült Államok 
hadseregének Híradó, és Kiber-
netikai Kiválósági Kiképző Köz-
pontja is lett egyben.
Ezen katonai objektumban vé-
geztem el sikeresen az Amerikai 

Hadseregben szolgáló híradó 
tiszteknek (hadnagyi rendfoko-
zattal) kötelezően előírt híradó 
tisztképzést 2014. február 14-e 
és 2014. június 13-a között Fort 
Gordonban, a US. Army Signal 
School-ban. Az amerikai tanfo-
lyamot szigorú hazai fizikai-, 
pszichológiai-, és egészségügyi 
vizsgálatok és a nyelvi felmé-
rők előzték meg. A tanfolyam 
az IMET (International Military 
Education and Training) prog-
ram keretében valósul meg, 
melynek elsődleges célja, hogy 
elősegítse és támogassa a mi-
nél szakképzettebb katonai sze-
mélyzet és állomány kiképzését, 
ezáltal is erősítve a katonai szö-
vetségeket és a nemzetközi ösz-
szefogást a terrorizmus ellen ví-
vott harcban.
A tanfolyam nemzetközi jellegét 
jól bizonyítja, hogy az amerikai 

Élménybeszámoló az Amerikai Egyesült 
Államok Hadseregének Híradó Tisztképzéséről
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katonákon kívül a suriname-i, 
libanoni, jordániai és ománi had-
sereg hadnagyaival és főhadna-
gyaival tanultam együtt. A tan-
folyam szigorú napirend szerint 
zajlott: közel másfél órás reggeli 
torna után, egy rövid ebédszü-
nettel, délután 17:00-ig folyama-
tos katonai foglalkozásokon vet-
tem részt. A tanfolyam 3 részre 
osztható. Az első részben, amely 
közel egy hónapos időtartamból 
állt, általános katonai ismereteket 
tanultunk kiegészítve és speciali-
zálva az amerikai hadseregről. 
Ez idő alatt részt vettem katonai 
közelharc -és tereptanoktatáso-
kon, és különböző parancsnoki 
foglalkozásokon, amiken meg-
tanítottak bennünket például 
arra, hogyan célszerű értékelni 
beosztottjaink teljesítményét, 
és hogyan, milyen módszerek-
kel tudjuk motiválni, vezetni 
őket. Különösen nagy élmény 
volt a HMMWV (High Mobility 
Multipurpose Wheeled Vehicle - 
nagy mozgékonyságú többcélú 
kerekes jármű) típusú harcjármű-
vel történő borulás szimuláció, 
amely során megtanultuk, hogy 
milyen katonai eljárásmódok sze-
rint kell cselekedni, biztosítani a 
területet és minimalizálni a sérü-
léseket, ha a harcjármű egy házi 
készítésű robbanóeszközre (IED 
– improvised explosive device) 
fut. Rendkívül hasznos volt a 3 
napos M – 16-os gépkarabéllyal 
végrehajtott lövészet: az első na-
pon „száraz begyakorlás” része-
ként a valóságot teljes mértékben 
megközelítő szimulációs lövésze-
ten hajtottuk végre a lőgyakorla-
tot, amit a következő napon egy 
25 méterre kihelyezett céllapokra 
történő „belövés” követett lőszer-
korlátozás nélkül. A 40 leküzden-
dő célból álló éles lőgyakorlat 
végrehajtását a lövészeti blokk 
harmadik napján hajtottuk végre, 
és a „megfelelt” értékelést mini-
mum 23 cél leküzdése esetén le-

hetett megszerezni. Általános ka-
tonai kiképzési blokk részeként 
több alkalommal vettünk részt 
több missziót megjárt katonák 
által oktatott harcászati modulo-
kon, melyek kiválóan biztosítják 
a hadműveleti területen szüksé-
ges tudás hátterét. A tanfolyam 
második és döntő (3 hónapos) ré-
sze a híradó – informatikai szak-
kiképzés. Ennek keretében több 
hetes modulokban tanultunk a 
számítógépes hálózatok felépíté-
séről és az információbiztonság-
ról. Későbbi műveleti területen 

történő szolgálatteljesítésemet 
nagymértékben megkönnyíti 
majd az Amerikai Hadseregben 
rendszeresített taktikai harcá-
szati rádióismeret foglalkozás. 
A tanfolyam fontos része volt a 
Joint Network Node (JNN) hír-
adó – és informatikai rendszer tí-
pusismerete. A JNN az Amerikai 
Egyesült Államok Hadseregében 
rendszeresített hordozható, gép-
járműbe telepített komplex hír-
adó – és informatikai rendszer, 
amely alapvetően dandár és an-
nál magasabb katonai egységek 
számára távoli, műholdas össze-
köttetésen alapuló kommuniká-

ciót képes biztosítani. A rendszer 
továbbá képes a nem minősített 
(nyílt), de bizalmas információk 
és a minősített adatok (titkos) IP 
alapú hálózatokon keresztüli to-
vábbítására, valamint a kiterjesz-
tett, közvetlen rálátásos üzem-
módban pedig lehetőség nyílik 
a jóval nagyobb távolságú (500 
– 1000 km) összeköttetés biztosí-
tására. Az állomás a már koráb-
ban említett, HMMWV típusú 
gépjárműbe szerelt híradó – és 
informatikai rendszer, amely vi-
deo-telekonferencia szolgáltatást 
is képes biztosítani.
A tanfolyam zárásaként egy öt-
napos komplex harcászati záró 
gyakorlaton vettem részt, mely-
nek aktív részeseként tagja vol-
tam egy fiktív hadművelet hír-
adó – és informatikai törzsének.
A tanfolyam sikeres elvégzésé-
nek feltétele, hogy a résztvevő 
hallgató minimum 6 óra önkén-
tes munkát vállaljon különböző 
katonai és társadalmi rendezvé-
nyeken. Személyes büszkeséggel 
mondhatom el, hogy az atlantai 
magyar közösségnek segítve, 
részt vettem egy magyar vo-
natkozású település, az egykori 
Budapest város temetőjének a 
karbantartásában. Havonta egy 
alkalommal, a nemzetközi hall-
gatókért felelős iroda szervezé-
sében tanulmányi utakon vettem 
részt, amelyek során bepillantást 
nyerhettem az amerikai társada-
lom mindennapi életébe, illetve 
az amerikai történelem fontosabb 
helyszínein személyesen győződ-
hettem meg a kultúrájuk sokszí-
nűségéről.
A tanfolyam sikeres elvégzésével 
angol nyelvből hasznos katonai 
szaktudást, és átfogó, multina-
cionális, a 21. század legszín-
vonalasabb híradó szaktudását 
szereztem meg illetve váltam az 
Amerikai Hadsereg Híradó fegy-
vernemének teljes jogú tagjává.

szAlAi máté mk. HDgy.
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Dr. Horváth László Ferenc: a Puskás Tivadar Távközlési Technikum volt igazgatója. Szakmai és erkölcsi 
oktatás területén, évtizedeken át végzett kiemelkedő munkásságáért Puskás Tivadar Díjat kapott.

Gratulálunk „Laci bácsi”, büszkék vagyunk Rád!

A 2014-es év Puskás Tivadar-díj, díjazottjai

Egy délután Ócsán,
egy kis visszatekintés a múltra

Egyesületünkhöz, tagságánál 
fogva, közelebb állt a Híradó 
Csoportfőnökség Rádióklubja, a 
Honvéd „Budapest” Rádióama-
tőr Klub. A klub 23 fővel műkö-
dött és a HA5KTT hívójelet hasz-
nálta. Elnöke Koltai István nyá. 
ezredes volt. Az állomás telep-

helye a Széchenyi - hegyen 
az Úttörővasút mögött 
működött a Hegyhát úton. 
A telephely a Széchenyi - 
hegyről a Gugger - hegyi 
vevőállomásra költözött és 
ott szűnt meg. 

Meg kell emlékezni a másik két 
rádió klubról is. A Bolyai János 
Katonai Műszaki Főiskolán, az 
Üllői úti bázison, működött az 
egyik a lebontásig. A rádióállo-
más a HA5KEH hívójelet hasz-
nálta. Irányító kezelő: Czár Ká-
roly, állomásvezető parancsnok: 

Takács Tibor alezredes volt. Az 
adóengedély 2011.03.31.-ig volt 
érvényes. Létezett egy „fedésben” 
működő rádióklub is a Budake-
szi úton a RAF-nál. tapasztalatok 
bővítésére a csoportfőnökségen 
URH rádióamatőr klub alakult, 
hívójele: HG5KFR, irányító keze-
lő: Lőrincz Ottó alezredes. Rend-
szeres résztvevője volt a külön-
böző versenyeknek. Elmondható, 
hogy nincs az országban olyan 
300-400 méternél magasabb hegy-
csúcs, amelyről URH vételkísér-
let, megfigyelés ne történt volna, 

Budapesten régebben, három 
önálló rádióklub működött - egy-
mástól függetlenül- a honvéd-
ség „kötelékében”. Napjainkra, 
mindhárom sajnos megszűnt. 
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Fájdalmas veszteség érte a Ma-
gyar Honvédség híradó szolgá-
latát. 2014. május 7-én életének 
68. évében elhunyt, Homa István 
nyá. ezredes.
Első tiszti szolgálatát Vácott 

kezdte, majd a Zrínyi Miklós 
Katonai Akadémia elvégzését 
követően Kaposvárott kapott 
beosztást, mint a 9. gépesített 
hadosztály híradófőnöke. E be-
osztásában ésszerű javaslatokat 

fogalmazott meg a hadosztály 
közvetlen híradó zászlóalj szer-
vezetének módosítására. A 80-as 
évek végére a hadtest- dandár- 
zászlóalj szervezeti formára tör-
ténő átállásban kiemelkedő mun-

Homa István nyá. ezredes (1946 – 2014)

adáskísérlettel egybekötve. Sorsa 
ismeretlen.
A hasonló érdeklődésű fiatal hír-
adó tisztjelölteknél látom a lehe-
tőséget a megújuló rádiózásra. 

A most végzős és a harmadéves 
híradó tiszt-jelölteknek Ócsán a 
kiképző bázison egy rövid közös 
rádiózást tartottunk. A bemu-
tatón az MRASZ főtitkára Dal-
los László nyá. ezredes HA7PL 
(egyesületünk tagja) 7 ezer 
kHz–n rövidhullámú sávban 
(CW) morze bemutatót tartott. 
Összeköttetést teremtett több tá-
voli állomással.

Mára sajnos a távíró lassan fe-
ledésbe kerül. A híradótiszteket 
nem oktatják erre az összekötteté-
si módra. Bemutattam a leggyak-
rabban használt összeköttetési faj-
tát a fónia üzemmódot FM-ben. A 
HG5RVA (R3) budapesti átjátszón 

leadott általános hívásra bejelent-
kező rádióállomással frekvencia-
váltással QSY után szimplex csa-
tornán SSB modulációs formában 
is összeköttetést létesítettünk és 

5-tel nyugtáztuk az összeköt-
tetést. A szabad forgalmazást a 
hallgatók csodálták, mert Ők a 
kemény stílushoz szoktak. „Ér-
tettem, nyugtáztam, rendben”. A 
mi forgalmazásunk szabad hang-
nemben történik. Az általunk 
használt hívójel HA5HHS volt.
Az összeköttetés több frekven-
ciasávban történt. Rövidhullá-
mon dipól antennát és a szüksé-
ges illesztő egységet használtuk. 
URH-n (2 méter) körsugárzó 
tripleg antennát használtunk.  Az 
adó-vevő készülék 100 Wattos 
összteljesítményű volt. A tápel-
látást 13,8 V- 20A tápegység biz-
tosította. Az antenna állításában 
és a berendezések telepítésében 

segédkezett Gebhardt Balázs 
HA5IC amatőrtárs. A hallgatók 
nagy érdeklődéssel figyelték a 
munkánkat. A sikeres lebonyolí-
tásban közreműködött dr. Szőllő-
si Sándor okl. mérnök őrnagy, a 
Híradó Tanszék tanára. 

Szó esett arról, hogy ősszel 
megismételjük a bemutatót, ki-
egészítve több típusú amatőr 
rádióval, hasonló analóg beren-
dezésekkel és összehasonlít-
va a mostani korszerű digitális 
készülékekkel, terepviszonyok 
között az áthidalható távolság 
megismerése céljából. A hallga-
tók megismerhetik a készülékek 
közötti különbségeket.
A bemutató megtartásáért, kö-
szönettel tartozunk a Híradó 
Tanszék vezetésének.
A további sikerekhez, hosszú rö-
gös út vezet. Társakat keresünk, 
a rádiózás megújulásához!

(Fotók:gebHArDt bAlázs)

gebHArDt  márton
Hír.tecHn. mérnök

HA5to
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Hosszan tartó súlyos betegség 
következtében életének 87. évé-
ben, 2014. június 1-én elhunyt 
Lipp Imréné, mindannyiunk 
Margitkája. Egyesületünk aktív 
tagja.
Félárván, korán megismerte a 
munka világát. Emberi tragédi-
ákkal átszőtt életútján mindenna-
pi munkája mellett példamutató 
szeretettel gondozta családját, 
beteg férjét és beteg gyermekét. 
Nyugdíjba vonulását követően 

Egyesületünk és a Híradó Tago-
zat egyik legaktívabb tagjaként 
végzett kiemelkedő társadalmi 
munkát. Rendezvényeinken – 
társaival – ellátta a háziasszonyi 
teendőket. Szerénységéért, akti-
vitásáért, önzetlen segítőkészsé-
géért közösségi magatartásáért 
tiszteltük és szerettük
Munkájáért számos elismerést 
kapott. A Honvédelmi Miniszter 
a „Honvédelemért” Kitüntető 
Cím III. fokozatával tüntette ki.
2014. június 12-én nagy részvéttel 
kísértük utolsóútjára a Farkasréti 
Temetőben.
Emléke velünk marad!

Az egyesület elnöksége

Margitka 
(1927 – 2014)

kát végzett a híradó szervezetek 
területén.
Az átszervezést követően a 3. 
hadtest híradófőnökévé nevez-
ték ki.
Felkészültségéért, követelmény-
támasztó emberséges magatartá-
sáért széles körben tiszteletnek és 
elismerésnek örvendett. Kiemel-

kedő munkájáért számos elisme-
rést, kitüntetést kapott.
Temetésétre- nagy részvéttel- „a 
Magyar Honvédség Halottja-
ként” Kaposvárott 2014. május 
15.-én került sor.
Emlékét megőrizzük! 

Az egyesület elnöksége.
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