Tisztelt Közgyűlés!
Kedves Bajtársnők, Bajtársak, tiszteletbeli tagok,
együttműködő szervezetek képviselői és meghívott vendégeink!
Hölgyeim és Uraim!
Ünnepelni jöttünk, ünnep ez a nap, mivel ma ünnepli Egyesületünk 15 éves
fennállását!
Megtiszteltetés számomra, hogy az elnökség engem kért fel az ünnepi beszéd
megtartására!
A 15 év történelmi szempontból nem nagy idő, a nyugállományúak számára azonban
nagy idő.
Igyekszem röviden, a lényeget kiemelve, szólni az elmúlt 15 év eseményeiről.
Megalakulásunk szinte egybeesett a rendszerváltással, a nagyhatalmak közötti
bizalomerősítő tárgyalásokkal. Ezt követően kerülhetett sor az európai hadszíntéren a haderők
és a fegyverzet lényeges csökkentésére. Ezek a döntések, változások, csökkentések jelentősen
érintették a híradó csapatokat is, az összevonásokra, hadrendi elemek megszüntetésére és azok
változtatására került sor.
Mindezek ismeretében az akkori híradó szolgálat vezetése és a budapesti
nyugállományú klub híradó tagozata közötti kialakult egyeztetett vélemény alapján felvetettük
és szükségesnek tartottuk egy társadalmi híradó bajtársi szervezet, egyesület létrehozását.
Többségünk véleménye, elképzelése szerint a szervezet, egyesület alkalmas lehet, lenne a
hivatásos, a tartalékos, a nyugállományú tisztek, tiszthelyettesek, valamint közalkalmazottak
összefogására, a bennük lévő felhalmozódott szakmai értékek, ismeretek, tudás megőrzésére.
Természetesen gondoltunk a távközlésben szerepet vállalt szolgáltatókra, a hazai
híradástechnikai ipar vezetőire és a külföldi híradástechnikai cégek hazai képviselőire is.
Előzetesen felkerestük, és beszélgetést folytattunk a Puskás Tivadar Távközlési Technikum
igazgatójával, Dr. Horváth László igazgató úrral, aki örült és egyetértett a felvetésünkkel. Az
igazgató úr, egy évtizede és jelenleg is egyesületünk alelnöke.
Kezdeti időszakban voltak – ha nem is sokan – akik ellenezték elképzeléseinket.
Kijelentették minek még egy híradó szervezet, elég a híradó tagozat. Ezzel ellentétben, mi
többségben, önálló egyesület létrehozásában gondolkodtunk. A klub elnöksége azzal utasította
el terveinket, hogy a klub alapszabálya erre nem ad lehetőséget. Az akkori Művelődési Ház
igazgatója Gulácsi Attila ma már nyá. ezredes ellentétben a klub elnöksége véleményével
írásba adta, hogy a leendő egyesület „székhelye” a Művelődési, mai névvel „Honvéd
Kulturális Központ” és havonta a harmadik pénteken 14 órától miénk a nyugállományúak
részére kijelölt klubszoba. Mi ezt örömmel fogadtuk és bízunk benne, ez így is marad. Nem
szeretnénk a Puskás Tivadar mellszobor példáját követni, mely immár 4. helyén áll.
Mindezek ismeretében a már jelentkező alapító tagokkal hozzáláttunk az alakuló
közgyűlés előkészítéséhez. Ezek voltak:
- széleskörű propaganda
- jelentkezők összeírása
- alapszabály összeállítása
- az egyesület nevének meghatározása
- a főbb célok meghatározása
- a tagdíj összegének javaslata
- jelölőbizottság megerősítése
- az alakuló közgyűlés időpontjának kijelölése stb.
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Mindezek elvégzésével az alakuló közgyűlést 1998. október 29-én tartottuk, 29 alapító tag
részvételével és létrehoztuk az „Egyesületet”, mely a nagy magyar hazafi és feltaláló Puskás
Tivadar nevét vette fel.
Az alakuló közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta, és egyúttal megválasztotta a 9 tagú
elnökséget és a 3 tagú ellenőrző bizottságot.
Az alapítók az egyesület fő céljaként határozták meg: felvállaljuk az egyesület tagjainak
érdekképviseletét, érdekvédelmét, a honvédségre épülő történelmi és a jelenkori honvédelem,
a híradó szolgálat pozitív hagyományainak ápolását.
Részleteiben:
- a hagyományok szellemi és tárgyi emlékeinek megőrzése,
- az ifjabb nemzedék számára a szerzett tapasztalatok átadása,
- a nemzedékek közötti bajtársi szellem elmélyítése,
- a jelen fejlett híradástechnikai eszközei, rendszerei megismerése és megismertetése,
- a szabadidő kultúrált eltöltése lehetőségének kialakítása,
- az idős, beteg bajtársainkról való gondoskodás, fokozott odafigyelés,
- a végtisztességben való segítségnyújtás, közreműködés
Az egyesület a BEOSZ 61. tagegyesülete lett, majd később a HOKOSZ-hoz is csatlakoztunk.
Kedves Bajtársak!
Ezek után röviden vázolom munkánk főbb területeit (a leírtakból nem térek ki mindegyikre):
- elnökségi ülések évente 6-7 alakalommal
- közgyűlések évente kétszer, áprilisban és októberben
- létszám alakulása – jelenleg 226 fő, de voltunk már 260 fő felett is – volt kilépés,
elhalálozás, törlés tagdíj többéves nemfizetése miatt
Kapcsolataink:
- Honvéd Vezérkar Híradó Informatikai és Információvédelmi Csoportfőnökséggel
- vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrségi Dandárral, velük együttműködési
megállapodást kötöttünk,
- Puskás Tivadar Távközlési Technikummal,
- ZMNE (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar
Híradó Tanszékével,
- Budapesti Nyugállományú Klubbal, és a klub híradó tagozatával
- Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségével,
- Honvédségi Nyugállományú Klubok Országos Szövetségével,
- a Fejér megyei Nyugállományúak Klubja Híradó szekciójával
- Bólyai Nyugállományú Klubbal,
- a váci Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesülettel,
és még sorolhatnám tovább is!
Kapcsolatainkról sokat lehetne beszélni, de azért kiemelkedően kell szólnom a Puskás
Tivadar Távközélési Technikumról, akikkel megalakulásunk óta szoros együttműködés,
programtervezés kezdődött és a mai napig is valóság. Többek között bekapcsolódtunk:
- a fiatalok hazafias-honvédelmi nevelésébe, valamint
- a fiatal távközlési szakemberek alapítvány útján való támogatásába.
A Technikummal való sokoldalú értékmotivált kapcsolat lényegét a Puskás Híradóban
részletesen kifejtettük.
Külföldi kapcsolatok:
Románia: Tagunk, Csáky Ernő nyá. ezds. bajtársunk közvetítésével, elsősorban a Puskás
hagyományok ápolásában.
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Szlovénia: A Szlovén Veterán Harci Szövetséggel, tiszteletbeli tagunk Ludvik Jonas nyá.
ezds ezredes bajtársunk segítségével. Az emlékezetes „katonai ősök” nyomdokain
kirándulásunk bizonyította ezt.
Alapítványunk 2007-től fogadja a személyi jövedelemadó 1 % - ának felajánlását, ezt
ezúton is megköszönjük. Hathatós anyagi támogatást kapunk évente az Alapítványtól.
Pályázatokon részt veszünk, amennyiben a téma közel áll hozzánk, ezzel is növekszik
a gazdasági lehetőségünk. Az évenkénti támogatásokról és adományokról részletes
elszámolás olvasható honlapunkon!
A Puskás Híradó 2002 őszétől kezdve ad tájékoztatást a végzett munkáról évente két
lapszámban, melyek a honlapon megtalálhatók.
Honlapunk is jól szolgálja a tájékoztatást. Kérjük tagjainkat rendszeresen látogassák a
honlapot, és minél többen küldjetek írásokat emlékeitekről és tapasztalataitokról.
Elismerések lehetőségei:
- elöljárók által adott elismerések, ezek lehetősége, ez évtől, jelentősen korlátozódott,
nyugállományúak előléptetésre nem terjeszthetők fel.
Részünkről:
- örökös tiszteletbeli tag és tiszteletbeli tag
- „Egyesületi Munkáért” elismerés idén először adományozható.
Belső szabályzatok kidolgozása:
- Szervezeti-működési
- Gazdálkodási
- Leltározási és selejtezési szabályzatok
Az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15.-i életbelépésével az egyesületen belül
változásokkal kell számolnunk. Erre a jogszabályok megjelenésével párhuzamosan készülünk.
Elhatározott célunk, hogy Egyesületünk fennmaradása és további arányos fejlődése érdekében
minden feltételt teljesítünk!
Tagságunk életkorát tekintve igen magas, az átlag életkor 70 év, így erősen indokolt a
széleskörű propaganda a fiatalabb korosztály felé.
Sajnos a kegyeleti teendők egyre gyakoriabbak, a 15 év alatt 60 bajtársunktól vettünk végső
búcsút.
Kedves Bajtársak!
Bátran kijelenthetjük magasra értékeljük tagságunk felelősségét a bajtársi szellem
erősödését a tagdíjak példás befizetését, estenként túlfizetését, de nem utolsó sorban a tagság
egyesületünkhöz kötődésének magas szintjét.
A célkitűzések megvalósulását jelzik az elmúlt másfél évtized eredményei, az általunk kiadott
szakmai és történelmi könyvek, valamint tagjaink által szerkesztett önéletrajzi kiadványokkönyvek! Továbbra is kérjük, várjuk az újabb írásokat. Előre is köszönjük!
Kedves Bajtársak!
Befejezésként mit lehet mondani? kívánni?
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Az egyesület másfél évtized alatt elért eredményei azt bizonyítják, hogy az alapítók, az
elnökség, a tagság elképzelései valóra váltak.
Kijelenthetjük olyan közösség jött létre, mely a híradó szolgálat hagyományaira épülve a
bajtársi szellem erősítésével, sokrétű emberi és szakmai kapcsolatot, egy hidat, teremtett a
hivatásos, a nyugállományúak és a fiatalok között.
A jövőt illetően csak néhány feladatot említek:
- további kapcsolatok létesítése(bel- és külföldi),
- tagdíj nem fizetések minimalizálása,
- jövő évi tisztújítás előkészítése,
- 2014. évi munkaterv kidolgozása,
- kopjafaállítás a „Híradó katonák” emlékére,
- idősekre, betegekre fokozott odafigyelés,
Végül, de nem utolsó sorban az eddig elért eredményeink mellett, alkalmazkodva a
változó jogszabályi és gazdasági feltételekhez, meg kell őriznünk egyesületünk további
működőképességét, és törekednünk kell új tagok bevonására munkánkba.
Összegezve az elmúlt 15 év eredményeit elnökségünk arra a következtetésre jutott,
hogy Egyesületünk minden tekintetben megfelelt az alapítók által megfogalmazott
célkitűzéseknek, erősítette a bajtársi szellemet, ápolta a hagyományokat. Fő feladatának
tekintette és változatlanul tekinti, a híradó szellemiség fenntartását, az együttműködés sokrétű
társadalmi szintű javítását, az egyesület működési rendjének korszerűsítését, ismertségének
magasabb szintre emelését. 2014. évben legfontosabb feladatunknak tartjuk a tisztújításra való
szervezett felkészülést, az új Polgári Törvénykönyv által meghatározott feladatokra való
átgondolt reagálást.
Elnökségünk nevében tisztelettel megköszönöm tagságunk másfél évtizedes
egyesületünkhöz való hűségét, támogatását, ragaszkodását, aktivitását és erkölcsi segítségét.
Mivel ez évben, ebben az összetételben nem találkozunk mindannyiótoknak kellemes
ünnepeket, jó erőt egészséget, a 2014. évre sok örömet és boldogságot kívánok!
Köszönöm figyelmeteket!
(Elhangzott a Jubileumi Közgyűlésen. Előadója: Szepezdi Dezső nyá. ezds)

