A MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred
parancsnokának ünnepi beszéde
Vezérőrnagy úr, ……………tisztelt meghívott vendégeink!
Köszönjük, büszkék vagyunk az elismerésre, mellyel tudjuk, nem csupán
a 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred munkáját, hanem
jogelőd szervezeteinek teljesítményét is elismerte köszöntő levelében a honvéd
vezérkar főnöke, illetve a zászlószalag adományozásával az 1998-ban
megalakult, nagy múltú, az ország számos, neves, híradó katonájával
büszkélkedhető Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület.
A zászló a hazához, a nemzethez, az eskühöz és az alakulathoz való kitartó
hűség, valamint a bátorság, a katonai becsület és a bajtársiasság jelképe, a
katonai értékek, erények és a közös történeti múlt szimbóluma.
A szalag pedig a szakmai munka elismerése és a köszönet jelképe, amely
az elődök munkájára alapozva, további sikerekre kötelezi az alakulatot.
Megtiszteltetés és kötelezettség is ezért ez az elismerés, amit a
zászlószalag jelent.
Megtiszteltetés, hiszen az ezred jogelőd szervezetével - az 1949. március 15én a „Klapka” hadrenddel megalakult 101. honvéd gépkocsizó híradó ezreddel immár 65 éve szolgálja a hazát és hoz áldozatot békében és háborúban,
országhatáron belül és missziós területeken egyaránt.
Nagy idő, nagy múlt. Azonban az időről-időre bekövetkezett szervezeti
változások mellett mindig jelen voltak azok a katonák - miként azt vezérezredes
úr is kihangsúlyozta -, akik minden nehézség ellenére, sokszor váratlan
helyzetekben is a követelményeknek megfelelően biztosították a katonai vezetés
és irányítás technikai feltételeit, a katonai szervezetek mindennapi működéséhez
nélkülözhetetlen szakmai hátteret, fenntartották a híradó szakszolgálatot.
Jelenleg is több mint száz katonánk biztosítja a Közös Fellépés 2014.
Gyakorlatot.
Kötelezettség is, hiszen kemény önkritikát gyakorolva kell a tökéletesre
törekedve helytállnunk, hogy a jövőben is képességeinkre, szakértelmünkre
alapozva fegyelmezetten hajtsuk végre feladatainkat.
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Hölgyeim és Uraim!
A magyar hadtörténelem eseményei során ismert és névtelen elődök számos
tettel és cselekedettel bizonyították hazaszeretetüket, hősiességüket,
áldozatvállalásukat, mellyel méltán vívták ki a szolgálati ág és más
fegyvernemek, szakcsapatok elismerését.
A 43-as ezred katonái tisztességes helytállással, magas színvonalú
munkával, az előljáró által meghatározott feladatok maradéktalan
végrehajtásával bizonyították és bizonyítják, mára meghatározó vérkeringései
lettek logisztikai és helyőrségtámogató képességükkel az MH Összhaderőnemi
Parancsnokságnak, illetve híradó-, informatikai- és információvédelmi
képességükkel a teljes Magyar Honvédségnek.
Kijelentem, hogy a múlt szellemi örökségét megőrizve, az ezred hívatásos és
szerződéses katonái, közalkalmazottjai a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi
Egyesület. bizalmát megköszönve, céljukat: a híradó szolgálat hagyományainak,
munkakultúrájának ápolását, a szellemi és tárgyi emlékeinek megőrzését, a
híradó közösség összetartását, a bajtársi szellem fenntartását, szakmai
ismereteinek folyamatos frissítését, mint szellemi örökségüket megóvjuk, azzal
teljes mértékben azonosulva ápoljuk.
Kívánok számukra is e nemes feladathoz sok sikert, erőt, egészséget!
Tisztelt ünneplő állomány!
A jelmondatunk kell, hogy továbbra is vezéreljen minket, emlékeztetve
minden nap eskünkre, melyet a katona élete végéig ápol kitörölhetetlenül:
„ÉLNI S HAZÁÉRT HALNI DICSŐ DOLOG”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
(Elhangzott a a MH 43. NSJ Híradó és vezetéstámogató ezred ünnepi állománygyűlésén 2014.
szeptember 18.-án. A beszédet, a Pk. Úr engedélyéve adjuk közre. Az ünnepségről képek a
Galériában találhatók!)

