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Gondolatok a Puskás 175 kiállítás és vetélkedő kapcsán 
 

2018 nyárelején két vetélkedőt is rendeztek a Stefániában. Az első a kiállí-

tással fűszerezett Görgei 200 volt. Arad, a világosi Bohus kastély, a Szőllősi-sík 

a szívem csücske… Nagy csata volt, de megnyertük. Mármint a vetélkedőt. Majd 

rá egy hétre a „170 éves a Magyar Honvéd Folyami Hajózás” elnevezésű rendkí-

vül jól szervezett és roppant összetett vetélkedőt is. 

Kitörő örömünkben a díjátadó ceremónián meghirdettük 2019-re a „Puskás 

175” kiállítást és vetélkedőt. 

ELJÖTT A NAPJA, HOGY ÍGÉRETÜNKET TELJESÍTSÜK 

A vetélkedő pontosan Puskás Tivadar születésének 175. évfordulójára 2019. 

szeptember 17-ére lett kitűzve, melyet egy héttel 2019. szeptember 9-én nyíló ki-

állítás előzött meg a Stefánia Palota Café Galériájában. 

Az eddigi tapasztalatok alapján egy könnyen telepíthető, máshol is kiállít-

ható tabló sorozatot céloztunk meg kevés szöveggel Puskás Tivadar és családja 

életéről, munkásságáról és emlékezetéről.  

Végül is 22 darab, 1 négyzetméteres tabló készült. Ezeken 200 darab fotó és 

30 eredeti dokumentum lett didaktikusan és grafikailag is precízen elhelyezve.  

 
Bátri Viktor dizájner a segítőhölgyek koszorújában 

A szerkesztett képeket a nyomdagép, 16 órányi folyamatos munkával egy 1 

méter széles, 25 méter hosszú műanyagalapú kínai „papírtekercsre” nyomtatta 

színenként. Ezután szárítás, majd méretre vágás következett. 

A kiállítást Kis József a Stefánia Palota kulturális munkatársa nagy rutinnal 

harangozta be, köszöntve a meghívott vendégeket. Ezután Soós Tamás nyá. mk. 

alezredes, a Híradó Tagozat elnöke mondott szépen felépített, jól artikulált be-

szédet Puskás Tivadar legendás életéről, munkásságáról. A végén pedig megnyi-

totta a kiállítást. 
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Mint a kiállítás kurátora, köszöntöttem az anyag összegyűjtésében 20 éve 

közreműködő fotósokból megjelent Tarkó Andrást és Jánka Andrást, valamint 

Sik Dávid mérnök-informatikust, tanítványomat a Puskás Technikumból. 

A megnyitón több mint 100-an jelentek meg. Az emlékkönyvben 38 bejegy-

zés található. 

A kiállítást megjelenésével megtisztelte: Gerőfi Szilárd ddtbk. csoportfő-

nök, a Ház igazgatója Aulechla József ezds., BEOSZ elnöke Hazuga Károly 

nyá. altbgy., a BHD igazgatója Kis Lajos mk. alez.  HOKOSZ titkára, Puskás 

Technikum igazgatója, a Postamúzeum igazgatója, a sepsiszentgyörgyi Puskás 

Hírközlési Kismúzeum vezetője és több a szakmában ismert szakember. 

 



3 
 

 

Soós Tamással és Dr, Lindner Miklóssal a sepsiszentgyörgyi vendégek 

A VETÉLKEDŐ 

Az április 30-án meghirdetett vetélkedőre 8 csapat jelentkezett. Számukra 

összességében, 12 órás vetített képes felkészítő előadást tartottam a Stefánia Pa-

lotában. Minden résztvevő kapott egy Puskás családfát, valamint az előadások és 

a kiállítás teljes anyagát minden csapat előre megkapta elektronikusan. Így ott-

hon tetszőleges számban megismételhette a látottakat. 

2019. szeptember 17-e 13 óra 30 perckor a Stefánia Palota báró Atzél Béla 

termében Szabó Béla nyá. mk. alezredes, a Budapesti Nyugállományúak Klubja 

titkárának köszöntő szavaival kezdetét vette Puskás Tivadar születésének pon-

tosan 175. évfordulóján az Ő tiszteletére rendezett verseny. Az alezredes Úr a 

zsűri bemutatásával kezdte:  

Urbán Gyöngyi a Postamúzeum, muzeológusa 

Mezei Andrea a Stefánia Palota könyvtárának vezetője 

Kecskeméti András a PTHBE és a Tagozat titkára, a zsűri elnöke 

Bodnár István mk. főhadnagy a fővédnökségét felvállaló csoportfőnök 

megbízottja. 
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A zsűri: Kecskeméti András - Bodnár István - Mezei Andrea 

A verseny, mint eddig mindig: hat feladatsorból, 3 feleletválasztásos és 3 

kifejtősből állt. A maximálisan elérhető pontszám 230 volt. 

 

A VÉGEREDMÉNY 

A három rendező szervezet miatt három féle értékelése és díjazása is lett a 

versenynek: 

A Budapesti Nyugállományúak Klubja évtizedek óta meghirdeti, megrendezi 

és támogatja a versenyt. Az eddig megszokott, katonás formában, a díszes ok-

levél mellett értékes könyvek tömegével jutalmazta a legtöbb pontot elért első 

három csapatot. 

A fenti díjakat Szabó Béla nyá. mk. alezredes a Klub titkára adta át: 

I. Nőtagozat 

II. Vegyvédelmi tagozat 

III. Hátországvédelmi tagozat 
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Az elsőhelyezett Nőtagozat 

 

 
A STÁB: 

Bodnár István - Urbán Gyöngyi - Szabó Béla - Mezei Andrea - Kecskeméti 

András 

A. A Magyar Honvédség Parancsnoksága, Infokommunikációs és Információ-

védelmi Csoportfőnökség a verseny szakmai védnöksége a Coubertin eszméire 

helyezve a hangsúlyt „Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos!” minden 

csapatnak és minden versenyzőnek az aktív részvételt méltató díszes oklevelet 

ajánlott fel. 

A fenti díjakat Gerőfi Szilárd dandártábornok, csoportfőnök személyesen 

adta át. 
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A rendező Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület és a Híradó Tagozat 

közösségében is az aktív részvételen volt a hangsúly. 

Ebben az értékelési szisztémában: 

- minden csapat díszes oklevelet, 



7 
 

- minden ARANYÉRMES csapat összes tagja egy a TELEFONHÍR-

MONDÓT  

kezében tartó PUSKÁS TIVADART ábrázoló ÉRMÉT és 

-  minden helyezett, a helyezés függvényében könyveket kapott. 

 
 

A díjakat, mint a kiállítás és vetélkedő kurátora én adtam át: 

 

 
 

 

Utóirat: A rendező Híradó Tagozat aktivistái, akik a verseny rendezésében köz-

reműködtek külön gratuláltak a győztes Nőtagozat versenyzőinek a győzelemük-

höz. Ugyanakkor bejelentjük, hogy folyóhó 18-án megkezdtük a felkészülés a jö-

vőévi vetélkedőre, amelyen már versenyzőként vesznek részt. 

Budapest, 2019. szeptember 30-án. 

 

 

Dr. Horváth László Ferenc  

Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület 

                                                                         a kiállítás és a verseny kurátora 


