
100 éves a Gyáli úti Alma Mater 
 
 2012. október 24.-én ünnepelte 100 éves évfordulóját a Puskás Tivadar Távközlési 
Technikum Infokommunikációs Szakközépiskola, melyre többek között a Puskás Tivadar 
Híradó Bajtársi Egyesület közel 70 tagja is meghívót kapott. 
A megemlékezések több száz meghívott és diák előtt kezdődtek. 
Az ünnepséget dr. Horváth László, a Technikum igazgatója nyitotta meg, aki 1992.-től 
igazgatója a Technikumnak. Ünnepi beszédében hallhattunk a technikum történelméről és 
felidézett érdekes történeteket is. 
A következő felszólaló dr. Szendrő Péter professzor úr volt, aki a felsőoktatás és az egyetem 
kapcsolatáról beszélt. Majd említést tett, egy, a technikumban tanult koreai diákról, aki 
országában miniszter lett. 
Ezután Katona Kálmán miniszterúr visszaemlékezése következett. Miniszterúr 
visszaemlékezett, hogyan került a Technikumba, mit adott neki a „Puskás” és végül is, 
hogyan épült a karrierje a technikum kapott útravaló alapján. 
Következő felszólaló, megemlékező Nagy György az MTV nívódíjas szerkesztője volt, aki 
1971-ben végzett a Puskásban és az itt eltöltött 4 évet a hazai illetve a külföldi zenei életen 
keresztül mutatta be a hallgatóságnak. 
Következő felszólaló Bognár Mihály, a Duna TV műszaki igazgatója volt, aki a 80-as évek 
Magyarországát elevenítette fel. 
Az utolsó 20 évről két tanár kolléga tartott beszámolót, melyet filmvetítés követett a „Puskás” 
életéről, 1991-től napjainkig. 
A filmvetítés után, a Filaposta volt igazgatója,/ aki szintén puskás diák volt/, tartott előadást a 
Magyar Posta helyzetéről. 
A felszólalások után, dr. Szendrő Péter professzor úr újra szót kért, melyben méltatta dr. 
Horváth László, „Laci bá”, érdemeit a tehetséggondozás és a hátrányos helyzetű tanulók 
támogatása terén és átadta igazgató úrnak a „Nemzeti Tehetség Segítő Tanács” életműdíját.  
Laci bácsi a tőle „elvárt körülmények” között, az elégurított szőnyegen lépdelve, vette át a 
megérdemelt, megszolgált elismerést. 
Utolsó felszólalóként, Felker Lajos, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület ügyvezető 
alelnöke, ismertette az Egyesület zászlószalag adományozó határozatát. A zászlószalagot a 
technikum zászlajára Dr. Lindner Miklós tiszteletbeli elnök és Prof. Dr. Rajnai Zoltán elnök 
kötötte fel. 
Emlékszalagot adományozott a zászlóra a Bólyai Nyugállományú Klub is, melyet Havasi 
János és Ladiszlajdesz László kötött fel. 
13.00-kor kezdetét vette a koszorúzás, a frissen felavatott Puskás Tivadar domborműnél, a 
technikum falán, Bródy János gitárszólója mellett, aki szintén Puskás növendék volt. 
 
 Estére meghívót és jegyet kaptunk a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 
Infokommunikációs Szakközépiskola igazgatójától dr.Horváth László Ferenc és a technikum 
közössége nevében a Gyáli úti alma mater alapításának 100-ik évfordulója alkalmából 
tartandó díszelőadásra a Vígszínházba 18.00-ra. 
A meghívott kül- és belföldi vendégek, öregdiákok s az iskola diákjai pontos időben 
megjelentek. A mi egyesületünk, a Híradó tagozat és az együttműködő híradó szervezetek 
meghívott tagjai is ott voltak. 
Meghallgattuk Laci bácsi vetített képes előadását Puskás Tivadar családjáról. Köszöntötték a 
körünkben ott lévő díszvendéget, Puskás Tivadar ükunokáját, Maros Katinkát, aki Budapesten 
született 1961. november 4-én. 1 éves volt, amikor az addig Nagymaroson élő családja 
Ausztriába Mur városába költözött. 11 éves korától Salzburgban folytatta tanulmányait, 
érettségi után grafikus és dizájn iskolát végzett Bécsben.  
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Ezt követően Grazban kezdett dolgozni grafikusként, majd Németországba költözött. 10 évig 
élt Duisburgban. Édesanyja halála után ismét Bécsbe költözött, hogy nagymamáját minél 
gyakrabban tudja látogatni, a Bruck an der Murban élő Dobos Margitot. 
Édesapja és testvére elhunyta után a Torontóban élő sógorával tartja a mai napig a 
kapcsolatot. Évente látogatják egymást. Jelenleg párjával Franz-cal együtt Bécsben lakik. 
Ezen adatok bővebben megjelentek a Chipogó XXVII. évfolyam ünnepi számában: Az 
interjút Maros Katinkával, Sík Dávid tanuló a készítette. 
Az alma mater 100 éves vesszőfutását, a színpadon vetített képes előadásban láthattuk, Laci 
bácsi kesernyés humorával kommentálta a látottakat. Majd a délelőtti emlékülés 
filmhíradószerű összefoglalása következett. 
Rövid szünet után William Shakespeare „Tévedések Vígjátéka” című előadását láthattuk, a 
színház művészei előadásában. 
A fiatalok körében óriási tetszést aratott a XXI. századi feldolgozású előadás. 
Boldogok vagyunk, hogy ezen a napon ott lehettünk, s tanúi voltunk e csodálatos 
eseménynek. 

Hirling Jánosné és Vas Judit 


