Alapítva: 1998

Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület
1143 Budapest Stefánia út 34.
Postacím: 1438 Budapest Pf. 371
Honlap: www.puskashirbaje.hu
E-mail cím: puskashirbaje@gmail.com

A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület Elnökeként

Ideje: 2016. április 14. (csütörtök) 10.00
Helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem (volt ZMNE) Díszterem
Budapest X. Hungária krt. 9-11.
Napirend előtt:
- A váci Dalárda műsora

Tervezett napirend:
1. Beszámoló a 2015. évi munkáról:
- Beszámoló a végzett munkáról és a 2015. évi gazdálkodásról,
- Felügyelő Bizottság jelentése,
- A 2015. évi beszámoló, a mérleg elfogadása (határozathozatal).
2. A 2016. évi munka-feladat és pénzügyi terv ismertetése, elfogadása, (határozathozatal).
3. Elismerések adományozása.
Jubileumi születésnaposok köszöntése.
Baráti beszélgetés.

Fontos információ!
Ha a Közgyűlés a fenti időpontban határozatképtelen, akkor 2016. április 14. 10.30-ra hívom össze a megismételt Közgyűlést, változatlan napirendekkel, amely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
A tárgyalt napirendek fontossága miatt, megjelenésedre feltétlen számítunk!
Budapest, 2016. február 19.
Bajtársi üdvözlettel:

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
elnök
Tájékoztató!
- A 2016. évi munkaterv javaslat az internetes eléréssel rendelkezőknek e-mail mellékletként kiküldve és az
Egyesület honlapjáról letölthető! A csak postai elérhetőséggel rendelkező tagok a helyszínen vehetik át.
- A napirend módosítása vagy kiegészítése az Elnökséghez levélben vagy interneten küldött indokolt javaslattal lehetséges, legkésőbb 2016. április 05.-i beérkezéssel.
- Regisztráció, adatok pontosítása (személyi igazolvány szám is fontos!), a Puskás Híradó és a Munkaterv
átvétele a Közgyűlés előtt 1 órával kezdődik, a földszinti előtérben.
- Az elmaradt (akik még nem rendezték) és a 2016. évi tagdíj befizetése a Közgyűlés előtt és után.
- Esetleges válaszát a fejlécben található postafiókra vagy e-mail címre küldje el.
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Tisztelt Bajtársnők, Bajtársak!
Kedves Barátaim!
A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület, alapító, örökös tiszteletbeli elnöke minőségemben tisztelettel és bajtársi együttérzéssel köszöntöm Egyesületünk valamennyi rendes és tiszteletbeli tagját!
Egyesületünk immár 18 éves. Készülünk Egyesületünk megalakulása 20. évfordulójának
méltó megünneplésére. Az évfordulóra való felkészülés arra kötelez mindannyiunkat, hogy vissza
kell tekintenünk az elmúlt évek eseményeire, hogy helyi értékén tudjuk kezelni mindazt, amit elértünk
Egyesületünket 1998.10. 28-án, 29 elkötelezett – zömében híradó tiszt- társadalmi munkában járatos ember alapította azzal a céllal, hogy összefogja azokat a hivatásos és nyugállományú
katonákat, a polgári távközlés honvédelemmel kapcsolatban lévő szakembereit, akik egyetértettek a
híradó szolgálat területén felhalmozott sokoldalú tapasztalatokra épülő eredmények megőrzésével,
az információs társadalom építésének követelményeivel, a klasszikus és kortárs kultúra által nyújtott közművelődés adta lehetőségek széleskörű kihasználásával.
Az alapítók figyelme kiterjedt a szolgálat szellemi és tárgyi emlékeinek, értékeinek megőrzésére és
a jövő nemzedékek számára történő átörökítésre, a bajtársi szellem hosszú távú, tartós kialakítására.
A tagsággal közösen létrehozott Egyesület az évek során olyan önálló
társadalmi, szakmai közösséggé nőtte ki magát, amely bírja a szakma és
a szűkebb társadalom ismeretét és elismertségét, a katonai felső vezetés,
a honvédelmi miniszter és a vezérkar főnöke írásbeli elismerését. Munkánk során tagjaink néhány jól sikerült történelmi- szakmai könyvvel
lepték meg Egyesületünket. A bajtársiasság szép példáját adta az Egyesület által a Petőfi laktanya szoborparkjában, 2014. szeptember 17-én –
névadónk születésének 170. évfordulóján- felállított kopjafa, amely
valamennyi híradó katona emlékét őrzi.
Egyesületünk fejlődése töretlen volt. Az ügyvezetés korszerűsítésével,
az Elnökség felől a tagság felé esetenként kezdeményezett interaktív
kapcsolattal hidaljuk át a szétszórt településeken élő bajtársainkkal a
nagyobb távolságból adódó eseti hátrányokat.
Veletek szoros együttműködésben hoztuk létre alapítványunkat, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársainkért Alapítványt, amelyből – a hozzátartozóitok 1%-ából felajánlott összegből is –híradó testvérszervezeteink és csapatoknál nehezebb életfeltételekkel dolgozó katonák jutottak adományhoz.
Mivel Egyesületünk nem a hagyományos – helyben lakó, gyorsan mozgósítható – nyugdíjas közösségek kategóriájába tartozik, alapvetően a világhálóra alapozott interaktív lehetőséget, a jól működő
honlapon teremtettük meg, amely valamennyi bajtársunk rendelkezésre áll.
A honlap képezi egyesületünk egyik leghatásosabb információs „szócsövét”, amely nagyon sok
aktuális hírt, közleményt tartalmaz.
A másik „szócsövet ” a tartalmában és formájában egyre javuló időszakos lapunk a „Puskás Híradó” képezi, amely számos érdekes írásával nagyobb érdeklődésre tarthat számot.
E két fórum képezi azt a hidat, amelyet az elnökség, a tagság, az érdeklődő társadalom közötti információ cseréjére szolgál.
Az összhelyzetünk alapján Egyesületünk töretlenül stabil ugyanakkor helyenként és időnként nem
kívánatos események árnyékolják be munkánkat.
Itt elsősorban a közgyűlések megtartásának rendjére és lefolyására reflektálok Mint azt az Alapszabály egyértelműen meghatározza „a közgyűlés az Egyesület legmagasabb fóruma”. Minden lényeges határozat a közgyűlés döntéséből ered és végrehajtása mindenki számára kötelező. A közgyűlés
időtartamát úgy állítjuk be, hogy a résztvevők az idő közel 2/3-a bajtársi összetartás sokoldalú ápolásának kérdéseire fordíthassák.
A Közgyűlés kezdési időpontját a meghívó tartalmazza. A megkezdés feltétele az Alapszabályban meghatározott létszámarányok megléte (a tagság több mint felének jelenléte).
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Itt köszönöm meg a nagyobb távolságról, a Közgyűléseket rendszeresen látogató bajtársainknak a Közgyűlést megtisztelő korrektségét. Ugyanakkor nyomatékosan kérem budapesti és az
agglomerációban élő bajtársainkat, hogy – valós ok nélküli, előzetesen nem jelzett – távollétükkel
ne kockáztassák Közgyűléseink szabályos levezethetőségét.
A másik neuralgikus pontunk a meglévő kommunikációs lehetőségeinek a tagság részéről történő
igénybevétele. Sajnos a tagság részéről történő igénybevétele nem éri el a kívánt szintet. Kérlek
benneteket a biztosított információs lehetőségeink maximális kihasználására. Olvassátok a Puskás
Híradó újabban megjelent kultúrtörténeti értéket tartalmazó cikkeket.
Írjatok, kérdezzetek, válaszoljatok.
Megragadom az alkalmat, hogy nagyszerű, tagdíjat példásan fizető korrekt tagságunknak jó
erőt- egészséget, tevékeny és hatékony társadalmi munkát kívánjak. Bízom benne, hogy veletek
való szoros együttműködésben tudunk felkészülni Egyesületünk megalakulásának 20. évfordulója
méltó megünneplésére.
Budapest, 2016. február 19.
Bajtársi üdvözlettel:
Szepezdi Dezső nyá. ezredes sk.
a PTHBE alapító tagja,
örökös tiszteletbeli elnöke

