Elbúcsúztattuk Kézeli Tamás nyá. ezredest, a Híradó tagozat titkárát!
(1935-2013)
Utolsó útjára kísértük február 13-án a váci-alsóvárosi temetőben Kézeli Tamás
klubtársunkat. Már régóta tudtuk, hogy nincs rendben az egészsége, de Ő is, mi
is reménykedtünk a teljes felgyógyulásában. Tavaly májusban a jubileumi
születésnaposok köszöntésére (hosszas gyógykezelés után, felesége Katika
társaságában, aki szintén a tagozatunk tagja), jó hangulatban, szinte vidáman
bejött, hogy részt vegyen az ünnepeltek köszöntésében. Elmondta, hogy milyen
kezeléseken esett át, de most már jól érzi magát és a vezetőség munkájában
ismét részt kíván venni. Elmondta, hogy a laboratóriumi eredmények jók, a
gyógykezelések hatásosak voltak. Mindenki bizakodott. A júniusi klubnapunk
előtt felhívtam telefonon, hogy egyeztessem vele a napi programot, de csak a
feleségével tudtam beszélni, aki közölte, hogy nincs jól és az orvosi vizsgálatok
is rossz eredményeket mutatnak. Tudtuk, hogy súlyos beteg, ennek ellenére még
is váratlanul érte a tagságot a hír, hogy már többet nem jön el, nem intézi tovább
az általa szívesen végzett titkári teendőket.
Kézeli Tamás fiatal hadnagyként 1957-ben a BM Légoltalmi Országos
Parancsnokságon kezdte tiszti pályáját. Majd 1962-ben felvételt nyert a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémia híradó tagozatára. Az akadémia elvégzése után első
beosztásában a Polgári Védelem Országos Parancsnokság híradó osztály
állományába került rádiós főtisztnek. 1972 és 1978 között a Hátországvédelmi
Parancsnokság híradó osztályán töltött be különböző híradó szaktiszti
beosztásokat. 1978 – 1984 között a váci 15. önálló híradóezred parancsnokaként
teljesített szolgálatot, egyben ellátta a helyőrség parancsnoki beosztást is.
Parancsnoki munkáját az igényesség a követelménytámasztás, a személyes
példamutatás, jellemezte. Munkájában jól érvényesült kapcsolatteremtő és
kezdeményező képessége. Munkatársai, beosztottjai tisztelték, jó parancsnoki
készségéért és emberi tulajdonságaiért. A beosztottakról való gondoskodásáért. Az
ezrednél végzett eredményes munkája elismeréseként, 1984-ben elöljárói javaslatra
került az MN Hátországvédelmi Parancsnokság híradófőnöki beosztásba.
Kinevezése után, vezetése alatt a híradó osztály nagy szakértelemmel irányította az
alárendelt szakcsapatok munkáját.
Felettesei számos esetben jutalommal, 13 esetben pedig kitüntetéssel ismerték el
helytállását. Két alkalommal kapta meg a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany
fokozatát, a Kiváló Szolgálatért Érdemérmet, valamint a Fegyverbarátság
Érdemérmet. A felső korhatár elérésével, 1990. április 1-én a HÁVP híradófőnöki
beosztásból szolgálati nyugállományba helyezték, és ezzel egy időben kitüntették a
Magyar Köztársaság Csillagrendjével. Ezzel is elismerték a 35 éves katonai
pályafutását. Nyugállományúak Klubjában a Híradó tagozatnál végzett kiemelkedő
munkájáért, 75 éves korában az Aranykor Kitüntető Cím bronz fokozatával
tüntették ki.

Most, hogy örök nyugalomba tért, befejezte földi életét, Honvéd Vezérkari főnöke
több mint három évtizedes pályafutásának elismeréseként Magyar Honvédség
halottjává minősítette.
Régi megállapítás az, hogy csak olyan ember tud eredményes és sikeres lenni
hívatásában, aki mellett, háttérben ott áll egy segítő társ, aki biztosítja a családi
harmóniát. Kézeli Tamás mellett is ott volt 1963-óta felesége Katalin asszony, aki
biztosította férje számára a biztos családi hátteret. Aki fáradságot nem ismerve
ápolta és gondozta a betegségének végső nehéz időszakában, de a betegséggel
szemben az Ő gondossága sem volt elegendő. Végül otthon karjaiban, szeretetben
hunyt el.
Házasságának 50 éve boldogságban, sok munkával és sokszor nehéz, küzdelmes,
de békés családi életben telt el. Nagyon szeretett Kismaroson tartózkodni a
családjával és az unokákkal, ami számára erőt adott és feledést nyújtott súlyos
betegségére.
A ravatalánál őszinte együttérzéssel és mély részvéttel, tisztelettel búcsúztunk el
Kézeli Tamás nyá. ezredest. Nehezen tudjuk elfogadni az élet törvényét, hogy
nincs örök élet, hogy elveszítettük katonabajtársunkat, klubtársunkat.
Búcsúzom a Klub és a Híradó tagozat vezetősége és minden tagjának nevében.
Emlékedet örökké őrizzük, nyugodjál békében!
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