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2005. augusztus 20-án avatták híradótisztté a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem,
Bolyai
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kommunikációs és rendszerszervező szakirányán végzett 8 fő és a villamosmérnöki szak
híradó szakirányán végzett 4 fő fiatal hadnagyot.
(Magyar Honvéd)

ORSZÁGOS TANÉVNYITÓ ÜNNEPÉLY A
PUSKÁS TIVADAR TÁVKÖZLÉSI TECHNIKUMBAN
Az oktatási tárca a 2005/2006. tanév ünnepélyes tanévnyitóját augusztus 31-én a Puskás Tivadar
Távközlési Technikumban rendezte.

Az ünnepi külsőségek között megtartott ünnepségen megjelent és ünnepi beszédet mondott Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök, Magyar Bálint oktatási miniszter. Egyesületünk elnökhelyettese dr. Horváth
László beszédében a konvertálható szakmai és nyelvtudás, és a teljesítmény jelentőségéről és az új
érettségi rendszerről beszélt. Az ünnepség a Szózat hangjaival ért véget.

Az ünnepséget követő fogadáson az elnökhelyettes bemutatta egyesületünk, elnökségünk jelenlévő
tagjait Gyurcsány Ferenc kormányfőnek.
Dr. Lindner Miklós nyá. vörgy
PTHBE elnöke

ERDÉLYBEN JÁRTUNK…
Egyesületünk elnökhelyettese dr. Horváth László
szervezésében, Mikita mk. altábornagy úr
Vezérkarfőnök helyettes hatékony támogatásával, 50
fővel Erdélyben jártunk ahol a Csiky Gergely
magyarnyelvű szakközépiskola vendégszeretetét
élveztük Aradon. Lehetőségünk volt az 1870-ben
készült – 8 évtizeden keresztül raktárban porosodó
Szabadság szobor megtekintésére, és az Aradi 13
vesztőhelyén kegyeletünk lerovására. Vendéglátóink
figyelmességével és irodalmi szintű történelem
magyarázatával
megtekintettük a magyar
történelem
olyan
sorsfordító emlékhelyeit,
mint Világos ahol 1849ben eleink a – túlerővel
szemben – letették a
fegyvert, megtekintettük a
vajdahunyadi
várat.
Szembesültünk
a
környezetet
gyönyörű
elcsúfító – a voluntarista
gazdaságpolitikai
által
generált
ipari
létesítmények
égbemeredő, rozsdásodó
torzóival.
Jártunk
Máriaradnán.
Déván
találkoztunk Böjte Csaba
ferencrendi szerzetessel,
aki az életét az elhagyott
gyermekek és anyák
megmentésére
és
emberséges
életének
biztosításának
szenteli.
Az
általa létrehozott
immár világszerte ismert
–
Szent
Ferenc
Alapítvány lehetőségei –
az
adományokból
kifolyólag – napról napra
növekednek. Temesvárott
az 1989. évi román
forradalom bölcsőjénél a forradalom bölcsőjénél a
forradalom emlékeivel ismerkedtünk. Vendéglátóink
– az iskola tanárai és dolgozói – mindent megtettek,
hogy csoportunk jól érezze magát. Őszintén
köszönjük. Látogatásunkról a nívós magyarnyelvű
aradi kulturális szemle a „Szövétnek” rövid cikkben
tudósított, amit jelen számunkban közreadunk.
Olvassátok el!
Dr. Lindner Miklós nyá. vörgy
PTHBE elnöke

Az Alma Mater Alapítvány vendégeként április 29.
és május 1. között Aradra látogatott a budapesti
Puskás Tivadar Távközlési Technikum (a Csiky
testvériskolája) részéről egy nagyobb csoport. Tagjai
az iskola egykori végzősei voltak, akiknek többsége
jelenleg a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi
Egyesülethez tartozik. Amint azt Dr. Lindner Miklós
nyugállományú vezérőrnagytól, a csoport rangidős
vezetőjétől megtudtuk, a Puskás Tivadar Híradó
Bajtársi Egyesület politikamentes szervezet, tagjai
között nyugállományú
katonák
és
civilek
találhatók,
akik
a
nemzeti érzéseket és a
szakmát
egyaránt
ápolják. Az utazás ötlete
az
egyesület
elnökhelyettesétől, dr.
Horváth Lászlótól, a
Puskás
Tivadar
Távközlési Technikum
igazgatójától
származott. Az egykori
híradósok
pénteken
Arad
történelmi
emlékeivel ismerkedtek,
szombaton
pedig
autóbusz-kiránduláson
vettek részt. Éder Ottó
fizikatanár
irányításával jutottak el
Dévára, Vajdahunyadra
és
Temesvárra,
vasárnap
pedig
Ő
ugyancsak
az
kíséretében látogatták
meg a vendégek a
Hegyalja
legszebb
helyeit.
„Nagyon jól érzetük
magunkat, elsősorban
azért, mert testvéri
fogadtatásban
részesültünk. Nekem személyesen azért jelentett sokat
ez az út, mert gyermekkorom első hat évét itt éltem
le, csak azután kerültem Budapestre. Nagyszüleim itt
maradtak és most újra meglátogathattam 1938-ban
elhunyt nagyapám sírját a temetőben” – nyilatkozta
a Szövétnek számára Dr. Lindner Miklós.

Ilona János
riporter-tanár

KIRÁNDULÁS A MONOSTORI ERŐDBE
Klapka György tábornoknak a róla elnevezett főtéren álló
Történelmünk gyásznapja 1849. október hatodika
szobrának a megkoszorúzása, valamint a város magyar
kitörölhetetlen tragédia. Aradon, e napon kivégzett 13
vonatkozású emlékeinek a megismerése.
honvéd tábornokra emlékezve nem felejthetjük el az
osztrák császári önkény külső segítséggel történő
A jó ízzel elfogyasztott ebéd után, egy jó hangulatú 5
újraéledését,
Haynau
km-es sétával átkeltünk a Dunán, és
tábornok által irányított
rövid útlevél, illetve személyi
vésztörvényszék dicstelen
igazolvány
ellenőrzés
után
törvénykezését.
Ez
az
megérkeztünk Komarnoba, vagy
ítélkezés
az
európai
ahogy régi nevén nevezik: Révuralkodóházaknak nem vált
Komáromba.
dicsőségére. Ezen nemzeti
A várat a katonaság mára átadta a
tragédiára való emlékezésre
városnak, a helyi rendőrség őrzi. A
2005. október 1-én, méltó
helyi idegenvezető segítségével a
helyen és körülmények
teljes erődrendszert megtekintettük.
között
került
sor
Ismertetőt
kaptunk
a
vár
Komáromban a Monostori
történetéből,
a
Komáromot
Erődben. A megemlékezést
körülvevő
teljes
erődrendszer
Dr. Horváth László igazgató
korabeli jelentőségéről. A várat az
úr és az általa vezetett
Előadás a Monostori erődben
ellenség soha bevenni nem tudta,
Puskás Tivadar Távközlési
csak átadással került idegen
Technikum
tantestülete
kezekbe. Talán azért, mert a vár a hagyomány alapján, az
szervezte és vezette. Az eseményen részt vett a teljes
oldalfalon elhelyezett KŐSZŰZ oltalma alatt állt.
tanulói állomány, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi
Rövid szabadidőben a tanulók, és természetesen mi is,
Egyesület, a Budapesti Nyugállományúak Klubja híradó
megtekintettük a város egyéb nevezetességeit is. Többek
tagozata, a Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai
között az Európa-udvart, amely
János
Nyugállományúak
klubja,
a
érdekességei
mellett
az
székesfehérvári és a váci klubok (egyesületek)
idegeneket
jóféle
szlovák
sörrel
mintegy 75 tagja.
is várja.
A Monostori Erőd szabadtéri színpadán az
Az utolsó mozzanat a Klapka
iskola Keller Zsuzsanna tanárnő által
szobor
megkoszorúzása volt.
felkészített előadói csoport: Oláh László,
Egyesületünk
részéről
Dr.
Berki József, Keszthelyi Balázs, Velinszky
Lindner
Miklós,
a
tanári
kar
László és Sándor Tamás tanulók idéztek a 13
részéről
Dr.
Horváth
László
dicső honvédtábornok levelezéseiből, igazi
koszorúzott. Ezután jöttek az
szívből jövő érzéssel, elevenítették fel a
osztályok képviselői, akik egygyásznap hangulatát, az alkalomhoz illő zenei
egy mécsest helyeztek el a
háttérrel.
szobor talapzatán. Az ilyen
Amit elmondtak, és ahogyan tették, a
nagytömegű,
szokatlan
mához szóltak, emlékeztettek bennünket, hogy
eseménynek sok helyi nézője
a magyar nemzetet nem érheti még egy ilyen
akadt, de incidens nem történt.
tragédia.
Az
ünneplést
követően
Az emlékezés hangulata bennünket, idős
visszasétáltunk Magyarországra,
nyugállományúakat mélyen érintett. Úgy
ahol már várt a különvonat,
éreztük, hogy a tantestület tagjai az oktatás
mellyel hazautaztunk.
mellett a honvédelmi nevelésben is élen
Klapka György szobra
Mi nyugállományúak, nagy
járnak. Nagy figyelmet fordítanak elődeink
Komarno-ban
tisztelettel
köszönjük minden
érdemeinek elismertetésére, a hazaszeretetre
szervezőnek azt a munkát,
nevelésre.
amivel lehetővé tették, hogy ilyen élményben
Mi katona nyugállományúak úgy érezzük, és
részesültünk. Köszönjük a honvédelmi minisztériumnak,
meggyőződésünk, hogy a több éve meglévő
hogy anyagilag hozzájárult ennek a túrának a
együttműködésünk az iskolával pozitívan hat a fiatal és az
költségeihez.
idős nemzedék kölcsönös megbecsülésére.
Reméljük, hogy az együttműködés továbbra is
megmarad.
Mi segíteni fogjuk mindazon tevékenységét a
RÉVKOMÁROMBAN
technikumnak, amely a honvédelmi és a hazaszeretetre
Az október 6-i egy napos kirándulás délutáni
való nevelés érdekében igényel, és amely mindannyiunk
programjaként
a
Puskás
Tivadar
Távközlési
kötelessége.
Technikummal, a mintegy 550 fős társaság gyalog átment
az Erzsébet hídon a szlovák oldalra. Célja az 1848/49-es
Havasi János nyá. alez.
szabadságharc leghíresebb várának a megtekintése,

TISZTHELYETTESEK KÉPZÉSE AZ 1956-OS FORRADALOM UTÁN
A
Magyar
Népköztársaság
Honvédelmi
Minisztere 1957. április 12-én kelt 9. számú
parancsában elrendelte a hivatásos tiszthelyettesi
állomány bevezetését. Ezzel egyidejűleg elrendelte
hivatásos tiszthelyettesi iskola felállítását.

Mérési gyakorlat a tiszthelyettes iskolán
a ’60-as években
1957. június 1-jével megkezdődött a Szentendrén
létesített
Központi
Tiszthelyettesi
Iskola
fegyvernemi szakágain a képzés. Az iskola
megalakítására
az
1956-os
forradalom
és
szabadságharc utáni konszolidáció után, a Magyar
Néphadsereg újjászervezése után került sor. Az
iskola 1962-ig működött Szentendrén a volt műszaki
laktanyában, ott, ahol előzőleg a Zalka Máté Híradó
és Műszaki Tiszti Iskola működött egy rövid ideig.
1963. őszére áttelepült Békéscsabára. Az iskola
1970-es években szűnt meg.
Az iskola híradó tanszékén az alábbi bajtársak
szolgáltak:
Tanszékvezető: Szepezdi Dezső nyá. ezredes
Tagok: Farkas Lajos, Hajduk Károly, Karancsi
Bertalan, Remzső Zoltán, Mátyás György, Tégen

László, Tóth István nyá. alezredesek, Gubuznai
Lajos, Ladik Ferenc, Szatmári Lajos nyá. őrnagyok,
Feja István, Gurbán Liviusz, Nagy József nyá.
századosok és Pallagi Sándor nyá. hadnagy.
Én 1968-tól az iskola kiképzési osztályvezetője
lettem. A híradó tanszék vezetésével Tégen Lászlót
bízták meg. Az iskola parancsnoka Homoki Imre
nyá. ezredes volt, akit 1968-ban Kerekes Szilveszter
nyá. ezredes váltott.
Egyéb beosztások betöltői:
Iskolaparancsnok helyettesei: Baranya László nyá.
ezds. és Koloncsák István nyá alez.
Politikai helyettesek: Bokor József nyá. vörgy. és
Nemes Ferenc nyá. alez.
Kiképzési osztályvezetők: Magony Miklós nyá.
ezds. és Szendrő József nyá. alez.
Tanszékvezetők:
Társadalomtudományi: Nemes Ferenc nyá alez. és
Kósa József nyá. alez.
Páncélos: Szendrő József nyá. alez.
Tüzér: Varga Ferenc nyá. alez.
Vegyivédelmi: Kiss Sándor nyá. szds.
Összefegyvernemi: Raduly Zsigmond nyá. alez.
Műszaki: Szabó József nyá. alez.
A hallgatókat tanulmányi eredménytől függően
őrmesternek illetve törzsőrmesternek avatták. Az
iskola megszűnése után a híradó tanszéken oktató
előadók többsége Vácra került. Én Budapestre
kerültem, a Központi Harcálláspontra. Itt dolgoztam
hadműveleti
főtisztként
1974.
júniusi
nyugdíjaztatásomig.
Szepezdy Dezső nyá. ezds.
PTHBE ügyvezető alelnök

GROTESZK A II. VILÁGHÁBORÚS TEREPEN
1942. őszén Berettyóújfaluban évfolyamtársam
Töttössy István hadnagy szobáját a gyalogos
zászlóalj nőtlen tiszti épületében nekem adta át. Ő
ugyanis alakulatával hadműveleti területre elvonult.
Elbúcsúztattuk Pistát.
Mi egy félév múlva ugyancsak kikerültünk
Ukrajnába. A sors rendeltetése, hogy a
zászlóaljunkat 1944. júliusában a Tornyai hágóra
rendelték. Amikor központunkat ezúttal nem német,
hanem magyar távbeszélő központba kötöttük be,
embereim kellemes meglepetéssel vették észre, hogy
saját zászlóaljunk később kivonult részeivel
kerültünk össze. Lelkesen jelentették, hogy itt

vannak a debreceniek, és itt van Sziklay százados úr
is. Mintha családba jöttünk volna össze.
A hegyekben borongós, ködös hajnalban a tízes
központ egy gödörben, sátorlapfedővel települt. A
központ kezelőjével ketten bóbiskoltunk a
barátságtalan időben a tarka tető alatt.
Egyszer csak közeledő léptekkel egy kérdést
hallottunk: Hol van Lászay hadnagy úr?
Mire a ponyva alól kikászálódtam, egy honvéd
állt előttem, kezében egy gyönyörű habos, orosz
krémtortát tartott a kezében. Jelentette, hogy a
Töttössy hadnagy úr üdvözletét küldi.

Hát ez valahogy nem illett össze az akkori
helyzetünkkel. Alig akartam elhinni.
Megköszönve a figyelmességet, a beszélgetésre
már megélénkült a híradó környezet.
Így azután a híradók minden helyzethez
rugalmasan alkalmazkodó leleményessége folytán,
a spanyol etikett szabályait felrúgva, kanállal ettük
a tortát.
Később sikerült Töttössy Pistával személyesen is
összejönni. Köszönő szavaim után elmondta a talány
megoldását: legénye békében cukrász volt a
Hauernál Budapesten.
OROSZ KRÉMTORTA
Hozzávalók:
5 egész tojásból készült tortalap, krém: 5 egész
tojás, 15 dkg.cukor,10 deka rumba áztatott mazsola,

10
dkg.
cukrozott
gyümölcs,3 dl tej, 3 dkg.
zselatin, 6 dl tejszín, fél rúd
vanília
A tortát három lapba
vágjuk, kihűtjük és a
krémmel megtöltjük. A
lapokat megtöltjük krémmel,
megszórjuk rumba áztatott
mazsolával és az apróra vágott cukrozott
gyümölccsel. A krémből félre teszünk annyit, hogy
kívülről is bevonhassuk. A tetejére tesszük a
megmaradt habot, és cukrozott gyümölccsel díszítjük.
A tortát tálalás előtt hideg helyre tesszük. (a receptet
a szerkesztő mellékelte)
Lászay János nyá. alez.

HELYŐRSÉGI LŐVERSENY
A BEOSZ Közép-Magyarországi Régiója, a
Honvéd Sportegyesület Országos Szövetsége
(HOSOSZ) és a Bolyai Honvéd Sportegyesület
rendezésében – a II. világháború befejezésének 60.,
illetve József Attila születésének 100. évfordulója
alkalmából – május 25-én pisztoly lőverseny került
végrehajtásra a Pongrác úti lőtéren. Ez a lőverseny az
első volt a régió életében.
A lőversenyen 6 csapat vett részt a régióból,
csapatonként 5 fővel. A versenyben csoportonként az
első három legjobb eredményt elért versenyző
találatai alapján dőlt el a csapatok sorrendje.
A lőverseny igen jó hangulatban, fegyelmezetten
került lebonyolításra. A csapatok tagjai jól
használták ki az időt a lőfeladat végrehajtására. Igen
szoros eredmény alakult ki, amit az is mutat, hogy az
első és a harmadik helyezett között mindössze 4 pont
volt a különbség.

A lőverseny dobogós helyezettei:
1. Bolyai Nyá Klub
261 köregység
2. KIAP
258 köregység
3. PTHBE
257 köregység

Eredményre várva
Csapatunk legeredményesebb tagjai:
Szinkai András nyá. alez.
94 köregység
Óváry László nyá. örgy.
87 köregység
Bogasi Béla nyá. örgy.
77 köregység

Rövid megbeszélés

A csapat oklevelet kapott, Szinkai alezredes
bajtárs, aki egyénileg a 4. legjobb eredményt érte el mint a legidősebb résztvevő - szintén oklevél
elismerésben részesült.
A lőversenyt Gál István nyá. ezredes régióvezető
és Juhász László ezredes a HOSOSZ elnöke
értékelte. Ígéret hangzott el, hogy a jövőben is
megrendezésre kerül a verseny.
Fekete Álmos nyá. alez.

SZAKMAI NAP SZENTENDRÉN
Az egyesület elnöksége éves tevének megfelelően
- 2005. szeptember 10-én - szakmai napot tartottunk
a Kinizsi Pál Tiszthelyettesképző Iskolán. A híradó
szakkiképzés részlegvezetője Dudás László mk.
őrnagy részletes tájékoztatást adott a
híradó tiszthelyettes képzés 1957 utáni
helyzetétől
napjainkig
terjedő
időszakról. Vázolta azt a szinte már
történelmi
folyamatot,
amely
Szentendréről kiindulva Békéscsabán,
Vácott,
Budapesten
volt,
így
visszajutottunk ismét Szentendrére.
Ismertette a fő kiképzési irányokat,
melyek jellemzik a jelenlegi kiképzést
(52 OKJ, 54 OKJ szintek):
- híradó tagozat;
- katonai informatika;
- rendszerüzemeltető ágazat;
- műszerész ágazat.

alapozó kiképzést és az ágazati szakmai kiképzést
végzik.
Fontos feladata a tiszthelyettes képző bázisnak a
különböző szakmai tanfolyamok levezetése. Három

Magasabb szintű képzésben: híradó
informatikus zls.
Előadásában kitért az ágazatok
alapozó
kiképzési
feladataira:
villamosságtani és informatikai alapok. Az ágazati
szakmai kiképzés feladatait 416 órában végzik,
amely kiterjed a katonai rádiók, rádió-rendszerek
üzemeltetésére, a szakharcászat alapjaira és a
szakmai gyakorlat feladataira.
A híradó tiszthelyettes képzés szakkiképzési ideje
1 év. Az I. félévben 630 órában végzik az
alapkiképzés, az általános katonai kiképzés és
vezetői felkészítés feladatait. A II. félévben 666
órában az egységes szakalapozó képzést, az ágazati

és hat hónapos időtartamban hajtják végre az
előmeneteli tanfolyamokat, valamint a szinten tartó
tanfolyamokat. Ezen belül végzik a híradó
szerződéses állomány szakkiképzését és zászlósi
előmeneteli tanfolyamokat.
A szakmai napon résztvevők megtekintették a
magas színvonalon berendezett szakkabineteket,
tantermeket, amelyek biztosítják az állomány
eredményes felkészítését.
Horinka Ferenc nyá. ezds.

RUSZKOVSZKINÉ CSUKÁS MÁRIA:
NYOLCVAN ÉVES A MAGYAR RÁDIÓ (I. RÉSZ)
Ebből az ünnepélyes alkalomból jutott eszembe, honnan is indultunk, és hová jutottunk.
A híradástechnikai iparba fiatal koromban bekapcsolódtam. Több mint 20 évig dolgoztam a
Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban (BHG). Legidősebb bátyám a honvédségnél híradós volt, a
férjem szintén. Akkoriban a rádiózás nem olyan körülmények között zajlott, mint manapság. A híradás
létesítéséhez fizikai erő is kellett, akkor még a hátukon hordták a kábeleket. Ezeket az eszközöket ma
már csak a híradó múzeumban látni. Akár az egykori rádiók sokféleségét. Sokan elfelejtették, hogy
honnan indult a rádiózás, érdemes időnként felidézni.
A rádió változásának, fejlődésének mi hallgatók nap, mint nap tanúi lehettünk. Új
nagyteljesítményű adók épültek, hogy érthetőbben hallhassuk a rádió adásait. Bővült a választék, a
szignál és a hírek. Férfi vagy női bemondó konferálja az érdekelteknek az év eseményeit. Sok ismerős
színészünket említhetnénk meg, akiket a rádió és a televízió tett híressé.
Ma már nemcsak NÉPRÁDIÓK vannak, mint az ötvenes években. Nagy a választék,
rendelkezésünkre áll minden fajta. Televíziókból is lehet válogatni. Végül is a TV olyan rádió, melyet
nemcsak hallani, hanem látni is lehet. Mindenki a pénzének megfelelően válogathat a legújabb
híradástechnikai eszközök között.

nem áll meg. Fejlődik a videó-technika, bárki
családi műsort készíthet. Az informatika is tért
hódított, legtöbb családnak van számítógépe. A
korszerű híradástechnika minden családban ott
van. Közintézményeinkben, kórházakban,
művészetekben,
kutatóintézetekben
nélkülöz-hetetlen
munkaeszköz.
A
számítógép
korunk
legfontosabb találmánya.
Neumann
János
kiemelkedő
érdemeket
szerzett a számítógép
logikai tervezésében. Az
első nagy gépek az ő
nevéhez fűződnek.
1961 óta tudjuk, hogy a
számítógépek telefonon is
összeköthetők. Kidolgozása
Kemény
János
nevéhez fűződik. A sokak
által
ismert
floppy
lemezek
1983
táján
Zalka Máté Honvéd Híradó Tiszti Iskola (1950)
kerültek bevezetésre. A
fejlődés ezen a téren is
Nobel-díjjal jutalmazták. Pár hónapra ezután
megállíthatatlan.
Az
űrprogramok,
az
Gábor Dénes kapta meg a fizikai Nobel-díjat a
egészségügyben a szívműködést szabályzó
lézer hologram ötletéért.
pacemaker. A számítógép árnyoldala, a tárolt
Az előrehaladás megállíthatatlan. A
adatokhoz illetéktelenek is hozzáférhetnek.
nyolcvanas években elterjedt a Kábel-TV, a
Könnyebbé válik az ipari és a katonai
modern utód. A mobil távközlés is óriási
kémkedés. Bőven van még tehát feladat.
léptekkel halad előre. Egyre kisebb változatait
Elnézést, hogy eltértem az eredeti címtől, de
vásárolhatjuk meg. Ilyenkor eszembe jut a
úgy
érzem minden a rádió felfedezésétől
hátunkon cipelt 20-30 kilós mobil katonai
indult.
rádió. A hadseregben is elterjedt a mobil,
A magyar rádiózás nagyjait sem felejtjük. A
vagyis hordozható telefon, kis helyen elfér,
Diósdon
megnyílt Rádió és Televízió
könnyű, ma már nélkülözhetetlen. A készítők
Múzeumban (a régi rövidhullámú adóállomás
nem fogynak ki az ötletekből. Egyre többet
helyén
létesített)
mindazon
személyek
tudnak, elképzelni is nehéz, mi mindent
pályafutásának leírása, valamint rádiók,
tudnak, mi mindenre alkalmasak.
televíziók, műsorkészítő berendezések és
Magyarországról szóló híreket nemcsak mi
egyéb eszközök megtalálhatók, melyek a 80
hallgatjuk, de a nagyvilágban is sokan.
éves rádiózás történetéhez kapcsolhatók.
Érdeklődnek életünkről, körülményeinkről.
Az elektroncsöves rádiót felváltotta a
tranzisztoros készülék. Érdemes emlékezni
Bardeen professzorra, aki egyik megalkotója
volt a tranzisztornak, de a szupravezetés
területén is komoly eredményeket ért el, amiért

Ezen a téren van még javítanivaló. Az
adóhálózat fejlesztése, a jó műsorkészítés. A
fejlődésben teljesen megváltozott szerepet
kaptak a helyi rádiók. A felgyorsult életben a
városukat szerető emberek fel akarnak
zárkózni a központi rádió színvonalához,
hallatni akarják a hangjukat a nagyvilágban is.
Elérhetjük,
hogy
a
mi
BÉKÉSI
Toronyrádiónknak előbb-utóbb meghallják a
szignálját Önök is.
Újabb előrelépés: manapság a TV-adás
vétele műholdakról történik. Az információ
áradatként jut el hozzánk. A technikai fejlődés

Békés, 2005. április 16.
/Csukás Erzsébet egyike volt annak a több
száz női híradónak, akit a Zalka Máté Híradó
Tiszti Iskolán avattak az ötvenes években.
Férje, Ruszkovszki György pedig a legnagyobb
híradó alakulatnál, a híradó ezrednél teljesített
szolgálatot, több helyőrségben./

2005. OKTÓBER 6.
Október 6-án a nagy nemzeti gyásznapon ez
évben is ünnepség volt Aradon. A nagy
nemzeti emlékhelyeinken a Puskás Tivadar
Távközlési Technikum és egyesületünk is
képviseltette magát.
Az
egykori
vesztőhelyen
felállított
emlékműnél, valamint a Szabadság szobornál
az iskola és egyesületünk nevében a
megemlékezés és kegyelet koszorúját Dr.
Horváth László igazgató, és Dr. Lindner
Miklós egyesületünk elnöke helyezte el.
Vesztőhely, Arad

Szabadság szobor, Arad

AZ 1916. ÉVI „ISONZÓI CSATÁK”-RÓL
(II. RÉSZ)
Az 1915-ben lezajlott 4. „isonzói csatát” 1916-ban
további
hadműveletek
követték,
amelyek
összefüggésben voltak az 1916-ra tervezettekkel. A
központi hatalmak részéről a német tervet
Falkenhayn tábornok dolgozta ki, amelyben a
meghatározó elv az volt, hogy a nyugati hadszíntérre
koncentráltatja erőit. Az osztrák-magyar erőket
Conrad tábornok úgy tervezte, hogy döntő csapást
mérnek
Olaszországra
a
keleti
frontról
átcsoportosított erőkkel együtt. Nem erőltette
Németország hadba lépését Olaszország ellen, mivel
ezt
Ausztria-Magyarország
érdekszférájaként
értékelte.

Isonzó folyó
Az osztrák-magyar hadvezetés miután 1916 elején
lényegében befejezte balkáni hadjáratát, a délidélnyugati hadszíntéren minden rendelkezésre álló
erővel az olaszok elleni támadásra készült. DélTirolból Pádua felé tervezett kitörni az észak-olasz
síkságra és így akarta hátba támadni az Isonzónál
harcoló olasz csapatokat. Ezt azonban nem tudták az

1916. május 15-én megkezdett hadművelettel elérni,
mivel abból a támadásból csak jelentéktelen helyi
siker született. A nyugati-délnyugati hadszínterek
ellensúlyozására az antant hatalmak részéről ekkor
indult meg Bruszilov orosz tábornok nevével
fémjelzett offenzíva a keleti hadszíntér déli szárnyán,
Pripjaty folyótól délre a román határig. Az orosz
csapatok két szakaszon áttörték a központi hatalmak
frontvonalát. Bukovina területéről bejutottak az
akkori Magyarország kárpátaljai területeire. Conrad
osztrák főparancsnok kénytelen volt leállítani a déltiroli offenzívát. Német-osztrák-magyar erők
átcsoportosításával 1916 augusztusában sikerült
megállítani az orosz támadást. A Bruszilov offenzíva
400 km-es arcvonalon, 60-120 km mélységű áttörést
ért el, amely az orosz hadsereg legnagyobb sikere
volt a háború folyamán.
Az olasz hadvezetés ügyesen használta ki a
Bruszilov offenzíva sikereit. Az osztrákok dél-tiroli
hadműveletének leállítása után Cadorno olasz
főparancsnok átcsoportosította erőit és a 6. isonzói
csatában (1916. augusztus 4-16. között) jelentős
sikereket ért el. Fontos állásokat foglalt el a Doberdó
fennsíkon, elfoglalta Görz városát. Az olasz
hadvezetés újabb támadásokat készített elő. A 7.
isonzói csata 1916 szeptemberében, a 8. októberben,
a 9. november elején volt. Ezeket a támadásokat a
központi hatalmak védelme már szilárdan és biztosan
feltartotta.
(Az 1917-18. évi isonzói csatákat a további
folytatásban foglaljuk össze.)
Horinka Ferenc nyá. ezds.

50 ÉVES EMLÉKDIPLOMÁK ÁTADÁSA
A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM ÜLLŐI ÚTI BÁZISÁN
2005. szeptember 24-én ötödik alkalommal került
sor emlékdiplomák átadására a Zalka Máté Híradó
Tiszti Iskolán 50 éve végzettek részére.
Az ünnepségen részt vettek:
• Dr. Lehel György mk. ezredes a HM Honvéd
Vezérkar Katonai Tervező Főcsoportfőnökség híradó
és informatikai főcsoportfőnök-helyettese;

• Dr. Rajnai Zoltán mk. alez., tanszékvezető
egyetemi docens a ZMNE Bolyai János Katonai
Műszaki Kar Híradó Tanszékének vezetője;
• Dr. Lindner Miklós nyá. vőrgy. a Puskás
Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület elnöke;
• Kerényi József nyá. ezds. és Susa István nyá.
ezds. volt iskolaparancsnokok.
Az emlékdiplomák átadása után a
bajtársi
találkozó
résztvevői
megtekintették
a
Híradó
Szakmúzeumot és a Híradó Tanszék
korszerű
szaktantermeit.
A
tanszékvezető Úrtól tájékoztatást
kaptak a híradótiszt-képzés jelenlegi
rendszeréről,
fejlesztési
elképzeléseiről.
A rendezvény zárásaként a
résztvevők ünnepi ebéden vettek
részt
és
oldott
hangulatban
beszélgettek az 50 évvel ezelőtti
szép (mára már megszépült)
emlékekről.
Dr. Koczka Ferenc nyá. ezds.

Ötvenéves jubileum
Ez számunkra egy unikum,
Kik iskolatársak voltunk,
Híradótisztek hát itt vagyunk,
Iskolaparancsnok, tanárok,
Szeretettel gondolunk rátok,
Példaképeink voltatok,
Három évig tanítottatok,
Híradásszervezés, híradótechnika,
Tanítottatok –e tudományra,
Tisztekké, parancsnokokká faragtatok,
A harmadik év végén, híradótisztekké avattatok,
Szerveztük a híradást évtizedeken át,
A hadsereg, a határőrség és rendőrség alakulatainál,
Sokféle beosztás, parancsnokok voltunk,
Katonai főiskolán is tanítottunk,

A haza védelmére tettünk esküt,
Fegyveres szolgálat volt a mi életünk,
Sok ezer fiatal vonult be hozzánk,
Kiképzést vezettünk, mert ez volt a szakmánk,
Dicséret, jutalom, kitüntetés,
Minden évben kaptuk az elismerést,
És volt karrierünk, mert tisztté avatásunk után,
Tíz évvel főtisztek lettünk,
Nyugdíjas kollégák a szolgálat vége,
Emlékezzünk vissza sikerélményünkre,
Kívánok én nektek erőt, egészséget,
Méltó nyugdíjas kort és hosszú életet.

Tamási József nyá. hőr. őrgy.

SIKERES TALÁLKOZÓ SZÉKESFEHÉRVÁRON
A Fejér megyei Honvéd Nyugállományúak
klubja Híradó Szekciója 2005. július 23-án baráti
találkozóra hívta meg az együttműködő klubokat,
így a mi egyesületünket is. A jelenlévőknek egy
rövid helyzetjelentés után két autóbuszos programot
kínált. Erről, és a nap többi eseményéről a
következő számunkban számolunk be.

ÉLETÜNKBŐL: FOTÓK RENDEZVÉNYEINKRŐL

A „jövő híradói”

A résztvevők egy csoportja érdeklődéssel nézi a
magyar katonák külföldi békefenntartó
tevékenységéről készült kiállítást
(székesfehérvári kirándulás)

Isaszegi megemlékezés

Megfejtés az előző számból
(Ki hiányzik a sorból?)

Felismeri?
Kerényi József őrgy.
a Híradó Tiszti Iskola
első parancsnoka (1949 – 1953)

Az egyik szakaszparancsnok már tíz perce tartja a
fülén a kézibeszélőt, de nem szól egy szót sem.
Arra jön az elöljárója, nézi, nézi, majd megszólal:
- Hadnagy „elvtárs”, ha nem telefonál, ne
foglalja le a vonalat!
- Százados „elvtárs” jelentem, összeköttetésben
vagyok, csak a feleségem van a vonal végén!
Felismeri?

Pu sk ás H íradó
a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület kiadványa
készült 200 példányban
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