Bemutatkozik a Híradó tagozat
(1978-2020)

A MH Budapesti Nyugállományúak Klubjának 30 tagozata van, több
mint kettőezerhétszáz taggal. Ebből az egyik legnagyobb tagozat a
Híradó, melynek megalakulását, történetét és célkitűzéseit mutatom be.
A Nyugállományú Tisztek és Tiszthelyettesek Klubja (Klubunk jogelődje) 1978-ban a megnövekedett létszáma miatt szükségesnek
tartotta a Fegyvernemi tagozatok létrehozását.
Ilyen előzmények után 1978. május 31-én megalakult a Híradó tagozat
(akkori nevén Híradó Társadalmi Bizottság).
A Bizottság elnökének Szepezdi Dezső nyá. alezredes, titkárának
Mudrák György nyá. zászlós, bizottság tagjainak Brassói Béla nyá. őrnagy
és Németh József nyá. őrnagy lett megválasztva.
Főcélkitűzés volt elősegíteni a nyugállományú híradó katonák,
közvetlen hozzátartóik, özvegyek, céltudatos szervezett összefogása, a
tagok sorsának figyelemmel kisérése és szükség esetén segítése. Olyan
klubélet kialakítása, ahol mindenki megtalálja a kedvére való
kikapcsolódást, kulturált szabadidő eltöltését. A célok megvalósítása
érdekében évente a feladatokat munkatervben rögzítették.
Az akkori bizottság tagjai méltóan képviselték a híradók érdekeit. Ma is
példaképeink az alapító tagok, akikre büszkék vagyunk, és tisztelettel
emlékezünk. Sajnos ma már az alapító tagok közül senki sincs közöttünk.
Tagozatunk 2020-ban is az elődök példáját követi. Az idős emberek ma
is azonos problémákkal küzdenek. Romló egészség, magányosság,
anyagi nehézségek. Ezért főfeladataink között szerepel idős tagjaink
segítése, szabadidejük értelmes, kulturált eltöltésében, szórakozási
igényük kielégítése,
programok szervezése. Képviseljük tagjaink érdekeit, a rászorulók részére
kezdeményezünk HM, vagy területi (önkormányzati) illetékes szerveinél
szociális segélyt. Megszervezzük az idős, beteg tagjaink látogatását és
odafigyelünk az ellátásukra. Tagjaink és hozzátartozóik temetésénél,
közreműködünk, kérésre felvállaljuk a búcsúztatásukat is.
Klubnapot tartunk minden hónap első csütörtökén (kivéve júliust és
augusztust), ahol 55-60 fő, tagságunk 35-40%-a jelenik meg. A vezetőség
minden hónap negyedik szerdáján összeül és megtervezi a következő
hónap részletes tagozati programját, az éves munka és feladattervünket
figyelembe véve. Havonta két kimozdulást tervezünk, egy múzeumi
látogatást és egy kirándulást az ország valamelyik városába. (Nagyon
kedveltek a gyógyfürdő városok!)
Kapcsolatot tartunk az úgynevezett Együttműködő Híradó
egyesületekkel, klubokkal. (Váci, Székesfehérvári, Zrínyi-Bolyai

klubokkal). A legszorosabb együttműködést a Puskás Tivadar Híradó
Bajtársi Egyesülettel, mint testvér szervezettel tartunk kapcsolatot.
Tagságunk 60%-a kettős tagsággal rendelkezik. Sok közös
rendezvényünk van (kirándulások, jubileumi születésnaposok köszöntése,
nőnap, idősek világnapjának stb. ünneplése).
Taglétszámunk 135 fő, átlag életkor 79 év. Ez egy nyugdíjas klubnál jó
aránynak mondható, de a tendencia az öregedés felé halad. A fiatal
nyugállományúak nehezen találnak hozzánk. A következő időszak fő
célkitűzése ezt a tendenciát megváltoztatni.
2019. novemberi tisztújításnál a vezetőségünk megfiatalodott. Az
idősebb, tapasztaltabb vezetőségi tagjaink háttérbe vonultak, de továbbra
is segítik az újak munkáját. Mi pedig élünk ezzel a lehetőséggel.

A tagozat vezetőség szervezeti felépítése
Elnök:
Örökös tiszteletbeli elnökök:

Soós Tamás nyá. mk. alezredes
Dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy
Szepezdi Dezső nyá. ezredes
Koltai István nyá. ezredes
Elnök helyettesek:
Veres János nyá. mk. alezredes
+ Rózsahegyi Géza nyá. alezredes
Titkár:
Kecskeméti András honv. kpa.
Gazdasági felelős:
Herczeg Ernőné honv. kpa.
Közművelődési felelős:
Jánka András honv. kpa.
Közművelődési helyettes:
Stümmer Gyuláné nyá. százados
Szociális és Kegyeleti felelős: Becker Mária pa.
Szociális és Kegyeleti f. h.:
Xinogalosné Mohácsi Katalin h. kpa.
Rendezvényszervezők:
Sztruhala Sándor nyá. őrnagy
dr. Horváth László Ferenc tart. őrmester
Zentainé Bistei Teréz hon. kpa.
A vezetőségben a feladatkörök el lettek osztva, de szükség esetén
bárki, szinte bárkit tud helyettesíteni. Az örökös tiszteletbeli elnökök a
vezetőségi üléseken rendszeresen részt vesznek, és hasznos
tanácsokkal, javaslatokkal látják el a fiatalabbakat.
Az évzáró beszámoló közgyűléseket családias hangulatban rendezzük,
a Stefánia Palota Regiment éttermében, ünnepi ebéddel egybekötve.
Vannak olyan klubtársaink, akikkel más alkalmakor nem, vagy csak ritkán
találkozunk, a közgyűlésre viszont eljönnek. Jó hangulatban beszélgetünk
az elmúlt időszak eseményeiről, a jövőben várható dolgokról. Egyszóval
méltó módon zárjuk az évet.

Soós Tamás nyá. mk. alezredes

a Híradó tagozat vezetősége - 2020.

