
                                                                      EMLÉKEZZÜNK! 

                                             Estók János nyugállományú ezredesre. 

       Váratlan hirtelenséggel -október 25.-én hajnalban- szakította ki sorainkból a halál 

barátunkat Estók János nyugállományú ezredest. 

       Estók János évtizedek óta az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjában a Híradó és 

Felderítő-I. tagozatok ismert és szeretett egyénisége, 2010 január 5 óta a Puskás Tivadar 

Híradó Bajtársi Egyesület köztiszteletben álló aktív tagja volt. 

Temetésére 2017 november 29.-én rendkívül népes gyászoló sereg részvételével, katonai 

tiszteletadással került sor.  

A ravatalozó csendjében elhangzó búcsúbeszédet, életútjának bemutatásával, eredményes 

munkásságának, példaértékű emberi tulajdonságainak méltatásával megtört szívvel, őszinte 

szomorúsággal hallgatták a jelenlévők. 

Életútját a hivatásszeretet, szorgalom és a rendkívüli emberszeretet jellemezte. Szerény, de 

aktív, közvetlen viselkedése még idős korában is megbabonázta az Őt mindig körülvevő 

közösséget. 

       Estók János 1929. március 8.-án született Budapesten. 20 évesen jelentkezett toborzói 

felhívásra a Kossuth Akadémiára. amit egy éves sorkatonai szolgálat letöltése előzött meg 

Pécsett a 101. Híradó ezrednél. A szolgálat letöltését követően, az akkor frissen megalakult 

fegyvernemi tiszti iskolára a Zalka Máté Híradó Tiszti Iskolára, annak állandóvezetékes 

szakára került felvételre. Az iskola sikeres elvégzése után 1950.szeptember 24.-én avatták 

alhadnaggyá. 

Első tiszti beosztása a „SZIKLÁBA” rendelte az OLP hírközpont állományába, ahol egy évig 

látta el felelősségteljes munkáját. Pályázati felhívásra, sikeres felvétellel a Honvéd Akadémia 

híradó tagozatára került.  

Az Akadémia elvégzése után 1955-ig, már főhadnagyként a hatvani harckocsizó ezred 

híradófőnöke. 

HM paranccsal, munkája elismeréseként 1955 nyarán, szolgálati elöljárói javaslatára a Zrínyi 

Miklós Katonai Akadémia Híradó Tanszékére Főelőadói beosztásba helyezik. Az akkor, közel 

10 éves akadémiai munkája determinálta további életét az oktatásban.  Saját kérésére 

csapatgyakorlat szerzése céljából a Szegeden megalakuló műszaki dandár híradó főnöke lesz 

1972-ig. Ezt követően tér vissza a ZMKA Híradó tanszékére, ahol 1988 július 1.-ig a tanszéken 

folyamatosan tanít.  Tanszékvezetői beosztásából, ezredesi rendfokozattal helyezik 

nyugállományba.  

Az Akadémián eltöltött több, mint 30 évével a híradó tisztek képzésében a híradó szolgálat 

ikonjává emelték az oktatásban. Az oktatói állomány kiválasztásában azt a rendezőelvet 

követte, hogy a mindenkori Híradó Csoportfőnök Kiképzési Osztályával együttműködve a 

Magyar Néphadsereg minden területéről, szárazföldi, honi légvédelmi, hátországi alakulatok 

híradó törzsei, hadműveleti, és technikai - tiszti állományából gyűjtötte össze tanárait. 



                                                                                       2. 

 

Fontos volt értékelésében a sikeres szolgálati tevékenység a csapatoknál - és a már korábban 

az akadémiai képzés során szerzett ismeret a hallgatóról. A végzett hallgatók életútját 

figyelemmel kísérte, már az Akadémia elvégzése, a szolgálati hely, az új beosztás 

kiválasztásának pillanatától. 

A katonai és polgári munkatársai tisztelték, szerették, a rajzolóktól gépírónőn, 

tanársegédeken, osztályfőnökökön át a helyetteséig mindenki. 

Óvatos körültekintéssel, figyelmesen konfliktusmentesen vezette tanszékét. A beosztottakat 

közvetlen kollégáknak tekintette beosztástól, rendfokozatuktól függetlenül, felesleges 

katonai   ”sarkosság” nélkül . Egy csapat voltak: a születés és névnapok ünneplésével a 

focimeccsekkel, a kölcsönös segítőkészség előtérben tartásával. Egymás megismerése a 

gondok racionális megoldásában óriási előny volt. Nála az elhivatottság, a feladatok 

„testreszabása” a sikeres munka alapja, a folyamatos továbbképzés a sikeres fejlődés állandó 

biztositéka. 

A szabadidő szervezése, értékes eltöltése kirándulásokkal, belföldi, külföldi utazásokkal már 

aktív korában is lételeme volt, ami szinte hihetetlen kitartással hosszú évekig -85 éves-korán 

túl is megmaradt. 

A már nyugállományú János bácsit is mindenhová követték.  

Követték az Akadémia Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesületébe, aminek alapító tagja volt, később 

elnökségi tagja. Követték a Híradó Tagozatba a PTHBE kollektívájába. Sok éven át szervezte 

vezette a hazai és külföldi kirándulásokat, ami szinte szenvedélyévé vált. a belföldi tájak 

megismerésén túl a többszöri Romániai, Bolgár, Horvát, Kárpátaljai utazások tették ismertté. 

Az MH Nyugállományú Klub tagjai, nemcsak a híradók de a felderítők, tűzérek, a repülő 

tagozat a Bajtársi Egyesület -és sok más megszólított- emlékeznek a remek utakra, az Adria 

kék vizére, a bolgár Neszebár aranyhomokos Fekete tengeri partjára, Erdélyre, a Kárpátokra. 

Halk szinte nőies hangja, beszéde a kirándulások zajában hangosítást igényelt, ezt a 

hangosítást én is szeretettel végeztem kérésére. Mindenhol, mindig talált megoldást a 

kirándulásokon adódó gondok során, legutolsó időszakban fia segítségével, akivel 

mindenben egyek voltak.                                                                                 

A többször a két busszal végrehajtott sok napos olcsó, de rendkívül értékes kirándulások 

szinte kielégíthetetlen igénylőtáborral folytatódtak. 

Hatalmas munka, hihetetlen teljesítmény - bőven 80 év felett-  Estók Jánosnál ezeket az 

emberek szeretete az önzetlen adásvágy nemes érzései vezéreltek 2015.-ig, a végső határig.  

A fentieken túl az Egyesület részére, Elnökségében végzett munka, a BEOSZ kuratóriumi 

tagság, BEOSZ rendezvények szervezése fémjelzik tartalmas társadalmi tevékenységét 
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 A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületnek, a Híradó Tagozatnak Örökös tiszteletbeli 

tagja. 

         János bátyánk elégedett, elismert ember volt. Szolgálati évei alatt 15 alkalommal 

részesült miniszteri, illetve kormány kitüntetésben. 

 Nyugállományú éveiben kiemelkedő tevékenységéért megkapta 

- a HM Emlékpakettet 

- az Elsőosztályú Honvédelemértkitüntető címet 

- az Aranykor Kitüntető cím arany fokozatát 

 -  -névre szóló emléktárgyat a 80. születésnapra 

         Estók János birtokosa „A honvédelem érdekében huzamos időn át végzett kiemelkedő 

tevékenységért” elismerésnek a Honvédelmi Minisztertől. 

Családján belül a kölcsönös segítség, a példamutató tolerancia és a generációk egymásra 

figyelése, a szeretet jegyében kialakult harmónia volt mindig a meghatározó. 

A közvetlen baráti kőr is nemektől függetlenül ezen elvek alapján szerveződött. 

Kedves János, köszönjük, amit adtál! 

Nyugodjál békében! 

 Emléked, példaértékű életed segít, örökre velünk marad. 

                                                                                        Baráti szeretettel! 

                                                                                             Tisztelegve! 

                                                                                                       B. Nagy Péter ny. mk alezredes 

 

Budapest 2017. 

 

 

 

 


