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150 éve, 1860-ban halt meg Széchenyi István gróf
a 19. sz. első felében megindult nemzeti liberális
reformmozgalom kezdeményezője és legjelentősebb
személyisége, az MTA alapítója és tagja,
másodelnöke. Apja Ferenc gróf, az MNM alapítója,
anyja a keszthelyi Georgikont alapító Festetics
György testvére, Julianna volt.
Hamar felébredt érdeklődése az
ország gazdasági és kulturális élete
iránt. 1815–1825 között többször
bejárta Nyugat-Európát, és a látottak
arra ösztönözték, hogy hazája
elmaradott állapotán változtasson.
1825-ben
létrehozta az Első
Lótenyésztő Egyesületet. Majd
szintén
ez évben
jövedelme
kamatának felajánlásával lerakta az
MTA
alapjait.
1827-ben
megalapította a Nemzeti Kaszinót.
Az 1830-ban megjelent Hitel című
munkájában vázolt programja a magyarországi
hitelviszonyok megjavítását követelte. A Hitel ellen
fellépő arisztokráciának válaszolva írta meg a Világ
című válasziratát, amelyben kifejtette a nemzeti
átalakulás útjait és teendőit. 1831-ben a
parasztmozgalmak és a kolerajárvány után a Stádium
című művében tizenkét törvényjavaslatba foglalta
követeléseit.
A 30-as és 40-es években számos kiemelkedő
cselekmény fűződik nevéhez:
- Pesti Hengermalom és Kereskedelmi Bank
(1831);
- Óbudai Hajógyár és a téli kikötő (1836);
- Al-Duna szabályozása (1835–37);
- Lánchíd (1839-1849);
- Tisza-szabályozás, és az ármentesítési munkák
megindítása (1845-46);
- A balatoni gőzhajózás megindítása (1846);
Politikai programjában egyre inkább megtorpant,
szembefordult a köznemesi reformellenzék soraiban

mutatkozó mind határozottabb tendenciákkal.
Kossuth Pesti Hírlapja nyílt fellépésre késztette
Széchenyit Kossuth ellen. A Kelet népe című
művében izgatással vádolja Kossuthot, aki
visszautasította vádjait, de a legnagyobb magyarnak
tekintette addigi tevékenysége alapján.
Örömmel fogadta az 1848 tavaszi
vértelen forradalom győzelmét és az
uralkodó által szentesített polgári
átalakulást.
A
Batthyány–
kormányban miniszterséget vállalt.
Bécs és a független Magyarország
között
kiélesedő
ellentéteket
felzaklatott idegrendszere nem tudta
elviselni. 1848 szeptemberének első
napjaiban Döblingbe került, ahol
hosszú éveket töltött elborult
elmével.
1857-ben
szatirikus
vitairatban leplezett le egy a Bach–
rendszert dicsőítő röpiratot, amit
Londonban jelentetett meg név nélkül. A röpirat
miatt rendőrségi zaklatások indultak ellene, mire
Széchenyi 1860. április 8-án véget vetett életének.
Széchenyi a katona
A fiatal Széchenyi szinte az iskolapadból lépett be
a hadseregbe. A karrierbe vetett hitét csak fokozta
tiszti pályafutása első időszakának alakulása. 1809
áprilisától 1815 decemberéig több jelentős csatában
vett részt, amelyek közül a győri és a lipcsei csata (a
népek csatája) is megemlíthető. Személyes
bátorságával,
határozottságával,
parancsnoki
képességeivel és kezdeményezéseivel kitűnt a
hadjáratokban. Többször megsebesült és katonai
érdemeiért számos kitüntetésben részesült. Mint
gyakorlott lovastiszt kritikus és haladó nézeteket
vallott a hadsereg vezetéséről és az állomány
kiképzéséről. A kapitányi rendfokozatnál tovább
lépni nem tudott és 1826-ban kilépett a hadseregből.
Arról álmodozott, hogy generálisként fogja befejezni
életét valójában a legnagyobb magyarként halt meg.
Amaczi Viktor nyá. mk. alez.
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Ez évben volt 125 éve, hogy az 1885. május 2-án
bemutatták a transzformátort, mint annyi minden
más briliáns, hungarikum lett.
Ha most meg is kímélem a bajtársakat a
transzformátorok vasmagján található primer és
szekunder
tekercsek
fontosságának
hangsúlyozásától, valamint a feszültséget indukáló
mágneses fluxus leírásától (ezt már a híradó
bajtársak a pályafutásuk elején elsajátították), annyit
azonban érdemes tudni (a nem híradók részére),
hogy a transzformátor a legjobb (99,5 %-os
hatásfokú) villamos gép, amely egy adott
feszültséget kisebbre vagy nagyobbra képes
alakítani. Ezzel a jó tulajdonságával lehetővé teszi
például a villamos energia gazdaságos szállítását az
erőművek és a távoli fogyasztók között, de sok
minden mást is. Gyerekkorunkban például „trafóval”
működött a diavetítő és a kisvonat, ma pedig éppen
az elektromos készülékekben működő stand by
(készenléti) lámpácskákat, órákat működtető
transzformátorok ellen kelt
ki az Unió, mondván, túl
sok energiát pazarolnak.
Vagyis
van
egészen
aprócska trafó, és van óriás
is. A legnagyobbak úgy 250
tonna körüliek, hogy ez
mekkora tömeg, írjuk ide,
hogy
egy
vasúti
szerelvényeket
mozgató
villanymozdony nagyjából
80 tonnás. Vagyis három
ilyen monstrum súlyával
vetekszenek a háztömbnyi
áramátalakítók.
A transzformátor működésének elvét Michael
Faraday angol kémikus–fizikus, az elektrotechnika
nagy alakja határozta meg 1831-ben, amikor is leírta
az elektromágneses indukciós törvényeit. Ám, hogy
mindez hogyan is működik, vagyis mit ér a
gyakorlatban, ezt már három magyar zseninek
köszönhetően tudjuk. A három mérnök: Bláthy Ottó,
Déri Miksa és Zipernowsky Károly. 1885-ben ők
szabadalmaztatták a transzformátort.
Az évforduló kapcsán ismerkedjünk meg velük, s
bizonyítva látjuk majd, hogy a nagy találmányok
nem jöhettek volna létre a korszakos elmék nélkül,
valamint
bizonyítva
látjuk
Einstein
híres
mondásának igazát is. „Ha csak az ismert dolgok
érdekelnének, lakatosnak mentem volna”…
Bláthy Ottó a technika világa mellett komolyan
érdeklődött a természettudományok iránt is.

Csillagászati eredményei éppúgy méltán keltettek
feltűnést, mint a sakkjátékosok számára kidolgozott
egészen újszerű feladványainak gyűjteménye. Sokáig
övé volt a világ leghosszabb sakkfeladványa (azaz
olyan állás, amely szabályos játszma során nem jöhet
létre), 292 lépéssel. Káprázatos fejszámoló, az autó
megjelenésekor az autósport felé fordult, és egészen
idős koráig szenvedélyes gépkocsivezető volt. Bláthy
szellemi képességeiről, memóriájáról legendákat
mesélnek.
Országosan
ismert
lett
kutyatenyésztéséről. Némi éllel jegyezte meg, hogy
Ferenc József is elsősorban erről az oldaláról
ismerte. E fantasztikusan sokszínű embernek
köszönhetjük például a villamosóra feltalálását, s ő
volt az, aki Faraday törvényeiben elmélyedve a
legkomolyabb elméleti segítséget nyújtotta a
transzformátor létrehozásához.
Déri Miksa eredetileg vízépítő mérnökként indult,
foglalkozott a Duna és a Tisza szabályozásával is, de
ezzel párhuzamosan elektrotechnikai tanulmányokat
is folytatott. Így került a
Ganz gyárba, ahol a
transzformátor
mellett
feltalálta a biztonságosan
működő felvonómotort. A
lifteket ugyanis az addig
ismert
egyetlen
motortípussal sem tudták
megfelelően üzemeltetni.
Zipernowsky
Károly
1872-ben iratkozott be a
pesti
Királyi
József
Műegyetemre,
ahol
negyedévesen az akkor
fiatal tudománynak számító
elektrotechnikáról tartott már előadásokat. Egyik
ilyen előadásán figyelt fel rá Mechwart András, a
Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár vezérigazgatója,
s az akkor 25 éves Zipernowskyra bízta a gyárban
létesített új villamos osztály vezetését. Déri Miksával
1882-ben szabadalmaztattak egy váltakozó áramú
generátort, amellyel a Nemzeti Színház 1000
izzólámpából
álló
világítását
működtették.
Zipernowskyt tekinthetjük a váltakozó áram
atyjának, hiszen a kor világhírű tudósai, Edison és
Siemens is úgy hitte, hogy a váltakozó áramnak
nincs jövője.
Természetesen nem maradhat ki a sorból a három
zseninek munkát adó szellemi műhely megteremtője,
Ganz Ábrahám sem. Ő Svájcban született 1814-ben,
majd az ács- és öntőmesterséget kitanulva vándorútra
indult. Svájci, német, francia, osztrák és olasz

öntödékben dolgozott. 1844-ben hozta létre
vasöntödéjét Budán. (Ma a Viziváros szívében, a
Bem utcában található öntődei múzeuma.)
Kidolgozta a vasúti kocsik kerekének kéregöntési
technológiáját, termékeit közel 60 vasúti társaság
vásárolta.
Különböző
gyártmányaival
több
világkiállításon nyert díjat, Európai hírű gyárában
közel 400 dolgozót foglalkoztatott. Sikerei csúcsán a
hosszú évek óta tartó megfeszítő, idegörlő munka
hatására idegrendszere felmondta a szolgálatot, és
1867-ben öngyilkos lett. (Hamvait a Kerepesi úti
Temetőben Ybl Miklós által tervezett díszes
mauzóleumba helyezték örök nyugalomba.)
A gyár vezetésével az örökösök Mechwart
Andrást bízták meg, akinek irányításával 1869 után a
Monarchia egyik legjelentősebb vállalatcsoportja jött
létre. Legnagyobb horderejű intézkedése a villamos
osztály létrehozása volt. Az itt született egyfázisú
transzformátor hozta meg a Ganz névnek a világhírt.
A vállalatóriás a következő évtizedekben a magyar
nehézipar meghatározójaként működött, termékei a
világ szinte minden táján megtalálhatók voltak. A
XX. század végére azonban kiderült, Magyarország
nem képes a világ nehéziparát meghatározó
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Október 6-án Egyesületünk részt vett Aradon a
vértanúk kivégzésének 161. évfordulóján a Nemzeti
Gyásznap megemlékezésein. A Puskás Tivadar

monstrumokkal versenyre kelni, és a gyáróriás
darabokra hullott.
2006 októberében az indiai székhelyű Crompton
Greaves Ltd. vállalatcsoport vásárolta fel, így mára
egy valóban világméretű, sikeres csapathoz tartozik,
ahol a testvérvállalatok Indián kívül Amerikában,
Ázsiában és Európában is megtalálhatók. Tízezer
alkalmazottjuk kilenc országban dolgozik a globális
energia
világában.
2009-ben,
az
összes
leányvállalathoz hasonlóan a Ganz is felvette a CG
Electric Systems nevet. A magyar ipartörténet
legfényesebb korszaka múzeumba került és
tananyaggá vált. De a tulajdonos döntése alapján a
gyártás és az egyedi gyártású termékek tervezése,
fejlesztése új lendülettel tovább folytatódik
Magyarországon (a gyártás Tápiószelén és
Szolnokon folyik, a fővárosban az adminisztrációs
feladatokat látják el), hiszen a transzformátor is
hungarikum.
A világ legelső (magyar) transzformátorát a
müncheni Deutsches Technisches Museum őrzi.
Soós Tamás nyá. alez.
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Távközlési Technikum szervezésében 11 autóbusszal
500 diák társaságában Egyesületünk Felker Lajos
ügyvezető elnök vezetésével részt vett az egész
napos ünnepi rendezvényen. Reggel 6-órakor
indultunk a technikumtól konvojban, három és fél
órás utazás után érkeztünk meg az aradi Csiki
Gergely két tannyelvű líceum épületéhez. Az iskola
vezetősége jó vendéglátóként, baráti fogadtatásban
részesítette a Puskás technikum tanulóit, tanárait és a
velük érkező meghívott vendégeket. Egy kis
kávészünet után a vendéglátó iskola tanulóinak
kalauzolásával, melengető napsütésben, gyalogosan
elindultunk az egykori kivégzőhelyre, ahol helyi idő
szerint 12 órakor kezdődő koszorúzáson vettünk
részt. Ott, ahol százhatvanegy éve végezték ki azt a
tizenhárom vértanút, akiknek neve attól kezdve
összefonódott a bajtársiasság, áldozatvállalás és a
becsület fogalmával. A vértanúk valójában
tizenhatan voltak, hármukat később ítélték halálra.
Mindannyian a szabadságharc kezdetén aktív vagy
korábbi császári tiszt volt, katonai pályafutásukat a
honvéd hadseregben fejezték be. Ferenc József
császár soha nem tudott megbocsátani felségáruló
katonáinak. A vesztőhely obeliszknél a szónokok
hangsúlyozták, hogy példamutató magatartás volt az
aradi vértanúké, a mai napig üzenetértékű az
összefogás, az áldozatvállalás és a kötelességtudat,
amivel vállalták sorsukat. Sokan közülük nem is
voltak magyarok, mégis a magyar zászlóhoz, a

nemzeti
forradalom
ügyéhez
és
katonai
becsületükhöz ragaszkodtak, még életük árán is. A
császár sosem bocsátotta meg, hogy a hadseregben
megszerzett tudást ellene fordították, ilyen komoly
ellenállásra sosem volt példa. Példát statuálni ugyan
nem sikerült, mert a nemzeti összefogás nem roppant

meg a kivégzések után, sőt erősödött. A
szabadságharc utáni ellenállás hozzájárult a későbbi
kiegyezéshez. Az ünnepi beszédek után a résztvevő
szervezetek és magán személyek megkoszorúzták az
emlékművet.
Az ebédelőtti megemlékezés után a líceum
diáklányai vezetésével egy kis városlátogatáson
vettünk részt, bemutatták nekünk a Maros parti
sétányt és a belváros nevezetességét. Nagyon
figyelmesek voltak ügyeltek arra, hogy még
véletlenül se maradjon le egyikünk sem a
számunkra talán kevésbé ismert városban.
A nap főeseménye 16-órakor a Megbékélés
terén,
a
Szabadság-szobornál
rendezett
ünnepség volt, ahol megemlékeztek a 161 évvel
ezelőtt kivégzett tábornokokról.
Hende Csaba, magyar honvédelmi miniszter
és Markó Béla, az RMDSZ elnöke volt a két
főszónok, de beszédet mondott Arad
polgármestere Gheorghe Falká is.
Hende Csaba beszédében megállapította:
Magyarország tudja, hogy mivel tartozik a
nemzetnek, együtt kell összekötnünk azokat a
szálakat, amelyeket a történelem vagy a közelmúlt
felelőtlensége elszaggatott.
Markó Béla úgy fogalmazott: a Szabadság-szobor
nem csak a magyarok, hanem minden itt élő nemzet
szabadságát hirdeti. Mert ezeket a népeket
együttműködésre ítélte a történelem.
Gheorghe Falká polgármester arról beszélt, hogy a
két nemzetnél nem azt kell előtérbe helyezni, ami
szétválaszt, hanem azt, ami összeköt bennünket. A
két népet számos területen kötik össze az érdekek,
együtt kell keresnünk a választ korunk kérdéseire.

Az aradi megemlékezés koszorúzással fejeződött
be. A Szabadság-szobrnál a magyar kormány
nevében Hende Csaba, honvédelmi miniszter és
Benkő Tibor altábornagy, a vezérkar főnöke
koszorúzott. Az Országgyűlés részéről Ujhelyi István
alelnök, a Külügyminisztérium részéről Füzes
Oszkár bukaresti magyar nagykövet és Szilágyi
Mátyás kolozsvári főkonzul helyezte el
koszorúját. A Román kormány nevében Markó
Béla miniszterelnök helyettes, Arad város
nevében
Gheorghe
Falká
polgármester
koszorúzott. Koszorút helyezett el az
ünnepségen megjelent számos román és magyar
szervezet, közöttük Egyesületünk is. Szép
gesztussal fejeződött be a koszorúzás, amikor a
Puskás Tivadar Távközlési Technikum nevében
koszorúzó dr. Horváth Lászlóhoz, dr. Pomozi
Andráshoz és a diákok képviselőihez,
tiszteletből csatlakozott Gheorghe Falká, Arad
polgármestere. Ez a megható jelenet hatalmas
sikert és nagy tapsot aratott a jelenlévő
ünneplők részéről. Később megtudtuk, hogy a
polgármester így fejezte ki köszönetét a
budapesti technikum vezetőségének, azért a sok éves
segítségért, amit a helyi Csiki Gergely
középiskolának adnak.

Ünnepi megemlékezés után kiürült a tér, amely
2004. április 25. óta, valóban, a román–magyar
megbékélést szimbolizálja.
A líceumba visszatérve megköszöntük az iskola
igazgatójának,
Hadnagy
Évának,
a
baráti
vendéglátást, és a szíves kalauzolást a Csiki
diákoknak. Itt a Bajtársi Egyesület lapjában
szeretném kifejezni köszönetünket a meghívásért,
elsősorban dr. Horváth László igazgató úrnak.
Köszönjük Lacibácsi!
Soós Tamás nyá. alez.
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Székesfehérváron, 2010. április 23-án került sor a
nyugdíjas klubok és egyesületek hagyományos
„Bajtársiasság” elnevezésű lőversenyére.
A résztvevő csapatok:
- Fejér megyei Honvéd Nyugállományúak
Székesfehérvári Klub Híradó Szekciója;
- Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület
(Vác);
- Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület;
- ZMNE Bólyai János Nyugállományú Klub;
- Wathay
Ferenc
Bajtársi
Egyesület
(Székesfehérvár);
- Budapesti Nyugállományú Klub Híradó
Tagozata.
A beérkezés és az eligazítás után izgalmas és
szoros verseny döntötte el sorrendet.
A versenyen csapat– és egyéni díjakat adtak át.
A csapatverseny eredménye:
I. Fejér megyei Honvéd Nyugállományúak
Székesfehérvári Klub Hír. Szekciója (263 ke.)
II. ZMNE Bólyai János Nyugállományú Klub
(245 ke.)
III. Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület
(241 ke.)
IV. Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület
(191 ke.)
V. Budapesti Nyugállományú Klub Híradó
Tagozat (176 ke.)
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VI. Wathay Ferenc Bajtári Egyesület (172 ke.)

Az egyéni verseny eredménye:
I. Sipos József nyá ezredes (94 ke.)
II. Bodnár Gyula nyá. alezredes (90 ke.)
III. Takács Imre nyá. őrnagy (90 ke.)
IV. Mucza László nyá. alezredes (88 ke.)
V. Kovács Kálmán nyá. alezredes (86 ke.)
VI. Szabó Miklós nyá. alezredes (85 ke.)
A lőverseny jó hangulatú ebéddel és baráti
beszélgetéssel zárult.
Majercsik Tibor nyá. alez.
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A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület
szervezésében a Budapesttől nem nagy távolságra
lévő Pécelen a Ráday kastélyba tettünk látogatást.
Nagy
szeretettel
fogadtak
bennünket
és
körbevezettek a kastélyban.
A Ráday kastély barokk épület építtetői Ráday T.
Pál fia Ráday I. Gedeon a magyar irodalmi élet
meghatározó
személyisége,
szenvedélyes
könyvgyűjtő, egyházának és a magyar kultúrának
önzetlen pártfogója volt.
Pécel szülötte Szemere Pál (1758-1861) költő,
esztéta, Kazinczy triászának tagja. Kölcseyvel együtt
ő írta a nyelvújítást támadó „Mondolat” című
gúnyiratra a „Felelet a Mondolatra” című választ.
A földszinten a boltozatot Serwitz Mátyás festette
1763-ban. A díszesen festett könyvtárterem, s a
barokk eredetű konyha mellett a díszterem kínálja a
legkülönösebb látványosságot, amelynek falára

Ráday I. Gedeon hatalmas, teljes falakat betöltő
erkölcsi üzenetet hordozó monokróm falképeket
festett. Ezeket I. Gedeon nagy gonddal válogatta
egységes szerkezetbe, és magyarázatul saját ihletésű
verssorokkal egészítette ki. Az un. Ebédlő palota, a
maga nemében országosan egyedülálló alkotás,
amely szinte teljesen ép formában megtekinthető.
Gyönyörű csillárok, kályhák találhatók a kastélyban.
A kastély barokk eredetű konyhájában a régmúlt
edényeit, felszerelési tárgyait és szárított fűszereket
láthattunk.
A nagy kiterjedésű kertben jól ellátni a kastélyt
körülvevő tájra.
Szép nap volt, nagyon jól éreztük magunkat. Laci
bácsiék fényképeket készítettek az ott lévő
kirándulásokról.
Örülők, hogy részese lehettem
ennek a kirándulásnak.
Hirling Jánosné
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2010. október 6-án az Egyesületünkből 36 fő vett részt
Gödöllőn, az MH ARMCOM Kommunikációtechnikai
üzem látogatásán. Reggel 9 órakor volt a találkozó az
Árkád üzletközpontnál, ahová az üzem autóbuszt küldött
értünk. A látogatás ideje alatt az üzem részéről Illés Kinga
volt a kísérőnk.
A megérkezés után tájékoztatást kaptunk az üzem
feladatairól, a termékeiről, majd látogatást tettünk az
üzemi területen. Sok hasznos látnivalót, információt
kaptunk az üzem életéről.
A további program a Gödöllői Helytörténeti
Múzeumban folytatódott, ahol Gödöllő város történetét

ismerhettük meg. Egy nagy múltú település történetébe
kaptunk bepillantást, a város alapításától, fejlődéséről
szinte a jelen korig.
A látogatás során a csoport találkozott Ferenczy
Ferenc mk. ezredes vezérigazgató úrral, akinek
társaságában fogyasztottuk el az ebédet.
Jó hangulatú, tartalmas, jól szervezett kiránduláson
vettünk részt.
Óváry László nyá. örgy.
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Vezetőségünk négy tagja a MH Támogató Dandár
meghívására részt vett az éves informatikai gyakorlaton,
amit májusban a Püspökszilágyi lőtéren hajtottak végre. A
gyakorlatnak kettős célja volt. Az első: A vezérkari főnök
és a vezérkar informatikai kiszolgálása. A második:
katasztrófa / háborús /helyzetben az állomány
élelmezésének ellátása.
A festői völgyben, amit lövészetek végrehajtásáról már
részletesen ismertünk, romantikusnak nem nevezhető eső
és sár fogadott bennünket. Az első előadás tárgya:
Informatika a gyakorlatban címmel hangzott el. A
bevezetőt a dandár parancsnoka tartotta, az előadást az
informatikai főosztály vezetője vezette.
A gyakorlat jellege szimulációs gyakorlat volt, tehát az
épületben, / sátrakban / települtek azok a szerverek és
elosztó berendezések, amik biztosítják a kapcsolatot az
alá és fölérendelt egységekkel. Éles adatok nem kerültek
a rendszerbe, mivel a megfelelő átviteli sebesség és
tárhely szempontjából ma már ez lényegtelen.
Megismertük, azaz némi malíciával, tudtuk követni, az
információvédelem fázisait, hol alkalmaznak „tűzfal
védelmet” és hol vírusirtó programokat.
Nem árulok el katonai titkot, hogy úgy, mint a régi
időkben az adat hozzáférési szintek informatikai

szempontból meghatározottak és csak az engedélyezett
szintek tudnak a zárt katonai rendszerből az internethez
kilépni.
Természetesen a rendszer programokkal dolgozik,
amiket NATO és magyar mérnökök készítettek, amelyek
kompatibilisek és követelményszerűen működnek, hiszen
az egyik fontos paraméter az együttműködés a
tagállamokkal. Kiemelt szerepe volt a szerviz csoportnak,
aminek feladata, hogy a rendszert figyelve a hiba
megjelenésével egy időben már be tudjon avatkozni a
program, vagy más meghibásodás elhárításába.
A második cél: az állomány étkeztetése váratlan
események esetén. A trópusokat megszégyenítő zuhogó
eső ellenére is rendben megtörtént. Privát észrevételem,
hogy a mérnökök és a „szoba” munkahelyekhez szokott
tisztek ugyan olyan jól viszonyultak a sátoron is átcsorgó
némi esővízzel higított ebédhez, mint mi annak idején a
„gulyáságyú „bármilyen produktumához
A látogatás ízelítőt adott a korszerű informatikai harc
megvívásáról, és az informatika döntő jelentőségéről a
katonai vezetésben.
Bodnár Gyula nyá. alez.

LLOOVVAASSBBEERRÉÉNNYY-- FFEEHH ÉÉRRVVÁÁRRCCSSUURRGGÓÓII
Ez év májusában az Egyesület tagjai, buszkiránduláson
vettek részt Lovasberényben. A kirándulás a klasszicista
stílusú kastély együttes megtekintésére, a magyar
történelem hagyományai ápolására irányult. A kastély
gróf Cziráky József és leszármazottai tulajdonában volt. A
kastély jelenlegi tulajdonosa a magyar állam. Kezelője
jelenleg
a
Műemlékek
Állami
Gondnoksága.
Odaérkezésünkkor a MÁG által felkért idegenvezető
tájékoztatott a kastély történetéről, majd bemutatta a
kastélyt, az 50 hektáros ősparkjával együtt. A kastély
jelenlegi állapotában lehangolóan elhanyagolt, jelenleg
semmi funkciót nem tölt be. Ugyanakkor szerkezetében,
nagyságában következtetni lehet régebben betöltött
szerepéről.
A tájékoztatóból
megtudtuk,
hogy
Lovasberény és környéke már a kőkorszakban is lakott
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volt. A terület első urai a Csák nemzetség tagjai voltak
IX-X. század fordulóján. 1699-ben Heister tábornok
érdemei elismerésként kapta meg, aki a falut jelentősen
fejlesztette, 1730-ban a települést a kastéllyal egyetemben
eladta gróf Cziráky József császári és királyi
tanácsnoknak. A kastély 1804-1810 között érte el
jelenlegi állapotát az ősparkkal együtt. Az épületegyüttest
jelenlegi formájában Ybl Miklós tervei alapján alakították
ki. A tervrajzok fennmaradtak a neves építész
hagyatékában. A látogatás során szomorúan tapasztaltuk,
hogy a műemlék felújítás több anyagi ráfordítást
igényelne.
Látogatásunk következő állomása Fehérvárcsurgó volt.
Itt is a MÁG által felkért idegenvezető kísért végig a

kastély komplexumon. Részletesen tájékoztatott a kastély
történetéről és jelenlegi funkciójáról.
Ebből megtudtuk, hogy Károlyi családot megelőzően a
kastély báró Perényiek birtokolták. A ma álló kastély
építtetője gróf Károlyi György kiemelkedő személyisége
volt a magyar történelemnek. Széchenyi István
legközelebbi barátjaként a legtöbbet tette a Magyar
Tudományos Akadémia megalapításáért. A kastély
barokk stílusú kialakítása az 1824-es angliai és
franciaországi útján nyert benyomásai hatására történt. A
kastély Heinrich Koch tervei alapján épült Ybl Miklós
felügyeletével. Későbbi átalakítása, fejlesztése 1910 körül
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gróf Károlyi József nevéhez fűződik. A kastélyt jelenlegi
állapotában a gróf Károlyi György által 2001-ben
létrehozott rt. kezeli, irányítja az 1997-ben létrehozott
Károlyi József alapítvány használati joga alapján.
Összességében a kirándulás jó hangulatú volt az
időjárás mostoha viszonyai ellenére. Sokat ismertünk meg
történelmi múltunkról, tapasztalatot szereztünk a hazai
műemlékek állami és alapítványi kezelésének jelentős
eltéréseiről.
Havasi János nyá. ezds.
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Szeptember 21-én a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi
Egyetemen tartották meg az egykori Zalka Máté Híradó
Tiszti Iskolán 1950-ben avatott híradó tisztek baráti
találkozóját. Az idős, nyugállományú híradó tiszteknek az
Egyetem 60 éves díszoklevelet adományozott, amelyet
Prof. dr. Rajnai Zoltán mk. ezredes egyetemi tanár
ünnepélyes keretek között adott át. Az ünnepelteket dr.
Lindner Miklós nyá. altábornagy a Puskás Tivadar Híradó
Bajtársi Egyesület elnöke és a 90 éves Lászay János nyá.
alezredes az iskolaparancsnok egykori segédtisztje
köszöntötte.
A résztvevők ünnepélyesen megkoszorúzták a nagy
magyar feltaláló és hazafi Puskás Tivadar szobrát,
amelyet a 2010. évi „Híradók Napja” alkalmából, az

Egyetem híradó tanszéke hatékony közreműködésével
avattak fel.
A híradó tanszék az oktatási kabinetek és a Híradó
Múzeum bemutatásával, valamint a résztvevőkről
csoportfényképek készítésével vették ki részüket a
nagyszerű esemény méltó megrendezésében.
A találkozó megszervezésében és lebonyolításában
Prof. dr. Rajnai Zoltán mk. ezredes egyetemi tanár, dr.
Pándi Erik r. ezredes híradó tanszékvezető és Havasi
János nyá. ezredes – mindannyian Egyesületünk tagjai –
végeztek kiemelkedő munkát.
Köszönjük!
a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület elnöksége
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A ZMNE a korábbi évek gyakorlatának megfelelően
ez évben is megrendezte az ötven éve végzett tisztek
jubileumi ünnepségét. Az ünnepségre az egykori ETI-n,
illetve a hajdani ZMKA-n oklevelet kapott tisztek voltak
hivatalosak. Az összegyűlteket dr. Padányi József mk.
ezredes rektor helyettes üdvözölte. Az ETI tekintetében
más–más oklevelet és emlékplakettet kaptak a ZMNE
különböző karainak, jogutódainak megfelelő végzettségű
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ötven éve avatott tisztek. Az egykori növendékek nevében
Lőrincz
Kálmán
ny.
vezérezredes
mondott
válaszbeszédet. Egyesületünkből Amaczi Viktor, B. Nagy
Péter és Fazekas József egykori híradó technikus
növendékek voltak jelen. Az ünnepséget díszebéd követte.

A szerkesztőség
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Tisztelt egybegyűltek, kedves vendégeink!
1844. szeptember 17-én, ma egy nap híján 166 éve itt
Pesten futár vitte a hírt valahova a Duna partra Puskás
Ferenc hajózási vállalkozónak, hogy felesége Agricola
Mária világra hozta elsőszülött gyereküket, a kis Tivadart.
Akkor még a szülők sem sejthették, hogy részben
gyermekük érdeme is lesz az, hogy a futárok munkája
sokat egyszerűsödik. Tíz éves, amikor Pesten megkezdi
gimnáziumi
tanulmányait
egy
nyolcosztályos
gimnáziumban. Innen érettségi után, kicsit távol a családi
fészektől a bécsi Theresariumot választja, ahol jezsuita
atyák tanítják főleg jogra. A kor elvárásaink megfelelően
kiválóan lovagol és vív is, de igazán a huszonéves
fiatalembert a technikai tárgyak és a technika vívmányai
érdekelik. Így annyira nem is bánja, amikor a család
anyagi gondjai miatt visszakerül egy év múlva
Budapestre, ahol a Műszaki Egyetemen folytatja a
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tanulmányait. A szabadságharc utáni civódások
következményeinek köszönhetően csökkent a Puskás
család vállalkozásának bevétele, olyannyira, hogy apja el
is adósodik és legnagyobb gyereke tanulmányait már nem
tudja finanszírozni, ezért a fiú kénytelen belevágni a
nagybetűs életbe.
Ennek az új életnek és a megélhetése reményének
céljába veszi a Nyugatot. Elsőként Londont és Párizst,
majd kisebb-nagyobb sikerek és sikertelenségek után
ismét rövid időre Bécsben állapodik meg, amikor őt is,
hasonlóan sok ezer európaihoz megbabonázza az amerikai
aranyláz híre. 30 évesen Kolorádóban vásárol telket. Igaz,
hamar megunja a reménytelen kavicsszitálást és úgy dönt
tovább áll, de elbűvöli az új világ számtalan lehetősége és
technikai vívmányai. Visszamegy Európába és
távírógépekkel kezd foglalkozni, de még ebben az évben
ismét Amerikába hajózik, mert a világon mindenki Bell

találmányáról kezd el beszélni, egy olyan készülékről,
amibe ha belebeszél az ember, a hangja azonnal egy
dróton keresztül több kilométerre eljut. Ez a találmány a
mára már sokak által jól ismert vagy éppen már feledőben

lévő vezetékes telefon volt.
Amerikában, hogy valami pénzt is kereshessen,
elszegődik Edison mellé, aki több európai ügyével is
megbízza. Így missziója alatt többször utazgat Európa és
Amerika között. A hajóutjain egy-két álmatlan éjszakán
azon morfondírozik, hogy valószínűleg Bell nem gondolt
bele abba, hogy találmánya egyszer minden háztartásba
eljut és akkor az egész földet vezetékek fogják borítani.
Így csakhamar kipattan fejéből egy egyszerűsítési
megoldás:
a
telefonközpont
ötlete.
Míg
a
telefonközpontot tervezgeti időközben krisztusi korba lép
és Edison is megbízza állandó, Párizsi képviseletével, így
alkalma nyílik arra, hogy ügynökséget nyithasson. Ezzel
az ügynökséggel kivitelezteti központja terveit, mely
abban az időben szokatlan gyorsasággal rendszerbe áll, ott
a francia fővárosban.
Miután nagyon szerelmes lesz, 36 éves korában
megfogalmazódik benne a házasság gondolata így
Londonban feleségül veszi Vetter von Lillien Sophie
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A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület
elnöksége a 2010. évi tavaszi közgyűlést követően is
megtartotta üléseit. Az üléseken az elnökség az
alábbi napirendeket tárgyalta meg:
2010. május 26.
1. Az
őszi
tisztújító
közgyűlés
bizottságának tájékoztatása.

jelölő

grófnőt, akitől később két lánygyermeke is születik. Két
évvel később 1879-ben itt Magyarországon is beindítja
tervének projektjét, melyet a minisztérium is nagy erővel
támogat. Akkoriban július 4. arról volt nevezetes dátum,
hogy lezajlott az első hazai
telefonbeszélgetés.
A
minisztérium bőkezűségének és
Puskás csapatának hála 1881-ben
megkezdi működését kiépített
telefonhálózattal az első magyar
telefonközpont. 6 éven keresztül
személyesen ő működteti és
menedzseli központját, még a
telefonos kisasszonyokat is ő
tanítja be, de apjához hasonlóan
neki is anyagi gondjai támadnak,
így jól jön, amikor Baross Gábor
miniszter államosítja az addig
kiépített telefonközpontját.
A telefonközpontot igazán
sosem
tartotta
valódi
találmányának, mivel az elve
megegyezett a távíróközpontéval,
de annál inkább találmányának
tartotta
a
telefonhírmondót,
melynek
szabadalmaztatási
kérelmét 1892-ben adta be, és egy
éven belül már előszeretettel
használták is az előfizetők, még a
távoli kontinensekről is nagy
érdeklődés övezte szabadalmát.
Ami pedig drasztikus és megdöbbentő lehetett akkoriban
és valószínűleg furcsán nézte a világ azt, hogy az a
telefonhírmondó, amit Puskás megálmodott és
kivitelezett, pár hónappal később 1893. március 16-án a
saját, hírtelen jött halálhírét volt hivatott közölni.
Budapesten helyezték örök nyugalomra a Kerepesi
temetőben.
Ma több település utcája és közoktatási intézmények
viselik Puskás Tivadar nevét. A Híradástechnikai
Tudományos Egyesület díjat is nevezett el róla, amit 1957
óta minden évben kiosztanak. 2006-ban a Magyar
Telekom székháza előtt állítottak neki szobrot, most pedig
itt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János
Katonai Műszaki Kar Informatikai és Hírközlési Intézete
előtt lepleztük le szobrát.
Köszönöm a figyelmet!
A beszéd 2010. szeptember 16.-án hangzott el a
szoboravatáson.
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2. Az őszi tisztújító közgyűlés előkészítésének
megkezdése.
3. A HOKOSZ 2010. évi pályázat adatainak
megbeszélése.
4. A következő elnökségi ülésig terjedő időszak
feladatai egyeztetése.

Az elnökség a meghatározott feladatait elvégezte,
meghatározta az egyes napirendi pontokhoz
kapcsolódó feladatokat, a határidőket és a
felelősöket.

tartalmi részeinek pontosítása és a közgyűlés
lebonyolítása személyi- és technikai feltételeinek
meghatározása. A közgyűlés elé terjesztendő
jelölőlista véglegesítése.

2010. augusztus 25.
1. Az elnökség tagjai tájékoztatója az előző ülés
óta végzett munkáról:

2010. október 15.
1. Az elnökség tagjai tájékoztatója az előző ülés
óta végzett munkáról.

2. Az
őszi
tisztújító
közgyűlés
bizottságának tájékoztatása.

jelölő

2. Az őszi tisztújító közgyűlés (2010. november
25. 10.00) előkészítésének folytatása.

3. Az őszi tisztújító közgyűlés (2010. november
25.) előkészítésének folytatása.

3. A következő elnökségi ülésig terjedő időszak
feladatai egyeztetése.

4. A következő elnökségi ülésig terjedő időszak
feladatai egyeztetése.

Az ülésen az elnökség véglegesítette a
beszámolót. Az elnökség Koltai István ezds. bajtársat
kérte fel a közgyűlés levezetésére. Pontosította az
elnökség a meghívandók névsorát, és kijelölte az
egyes közgyűlési feladatokat szervező és irányító
elnökségi tagokat. Megállapította, hogy a feladatok
elvégzése után nem indokolt operatív elnökségi ülés.

Az elnökség a kitűzött feladatait elvégezte.
Mélyrehatóan
foglalkozott
a
tisztújítással
kapcsolatos jelölések helyzetével és a novemberi
közgyűlés előkészítése feladataival. Pontosította a
Híradók Napja feladatait.
2010. szeptember 22.
Az elnökség, az előző ülésével megegyező
napirendi pontokban tárgyalta meg a feladatokat.
Kiemelt hangsúlyt kapott a közgyűlési beszámoló
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Az elnökség soros ülését lapzárta után (november
19-én tartotta) meg.
Ügyvezető alelnök
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A Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület
Alapszabálya IV. fejezet B. alpontja szerint a
közgyűlés elnököt, ügyvezető alelnököt, alelnököt,
titkárt, gazdasági titkárt, társadalmi kapcsolatok
felelősét,
propaganda
és
sajtófelelőst,
érdekképviseleti és szociális felelőst, valamint
közművelődési felelőst választ, akik együtt képezik
az Egyesület Elnökségét, továbbá a D. alpont szerint
az Ellenőrző Bizottságba a közgyűlés elnököt és 2
tagot választ.
A közgyűlés az Egyesület Elnökségét és az
Ellenőrző Bizottságot 4 évre választja nyílt, többségi
szavazással.
A közgyűlés az elnököt, ügyvezető alelnököt,
alelnököt és az ellenőrző bizottság elnökét
személyenként, a többi elnökségi és ellenőrzési
bizottsági tagot együtt, nyílt szavazással, listán
választja meg.
Az Egyesület valamennyi tagja jogosult jelölni
és jelölhető is bármely feladatra.
A jelenlegi Elnökség és Ellenőrző Bizottság
mandátuma ez év őszén lejár!
Az új Elnökséget és Ellenőrző Bizottságot a 2010.
november 25-i közgyűlésen kell megválasztani.
A 2010. tavaszi közgyűlésen megválasztott Jelölő
Bizottság munkáját elvégezte és a tisztújító

közgyűlésen, az alábbi javaslatot fogja, indoklással
előterjeszteni:
Elnökség:
Elnök:

Dr. Lindner Miklós nyá. altbgy.

Ügyvezető alelnök:

Felker Lajos nyá. ezds.

Alelnök: Dr. Horváth László
Titkár:

Majercsik Tibor nyá. alez.

Gazdasági titkár:

Ölveczky István nyá. r. ezds.

Társadalmi kapcsolatok felelős:
Propaganda– és sajtófelelős:

B. Nagy Péter
nyá. mk. alez.
Amaczi Viktor nyá.
mk. alez.

Érdekvédelmi- és szociális felelős:
Közművelődési felelős:

Óváry László
nyá. őrgy.

Havasi János nyá. ezds.

Ellenőrző Bizottság:
Elnök: Bodnár Gyula nyá. alez.
Tag:

Lászay János nyá. alez.

Tag:

Polyák Mihály nyá. alez.

A bizottsági javaslaton túl a közgyűlésen
megjelent tagjaink, bármely megbízatásra, további
személyeket jelölhetnek. A végleges jelölőlistára

azok kerülhetnek fel, akik a jelenlévő tagok 50%-a +
1 fő támogatását elnyerik. Egy tisztségre több jelölt
is lehet.
Az elfogadott jelölőlista alapján kerül sor a nyílt
szavazásra.
Az elnököt, ügyvezető alelnököt, alelnököt és az
ellenőrző bizottság elnökét egyenként, a jelenlévők
nyílt többségi szavazással választják meg. Ha adott
tisztségre többes jelölés volt, akkor az a személy
kerül megválasztásra, aki a több szavazatot kapta.
Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság többi
tagját az elfogadott jelölés alapján, listán választja
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meg a közgyűlés. Ha a listán megválasztandó
létszámnál több személy került fel a jelölőlistára,
akkor azok kerülnek megválasztásra, akik a
jelenlévőktől több szavazatot kaptak.
A tisztújítás lebonyolításához határozatképesség
kell. A nyilvántartás szerinti tagság 50%-a+1fő
jelenléte szükséges.
Eredményes tanácskozást és felelős döntést
kívánunk!
Az Egyesület elnöksége
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1923. június 8-án születtem Budapesten, így a II.
világháború utolsó éveiben sorkatonaként szolgáltam
és szovjet hadifogságba estem, majd a gödöllői
hadifogolytáborban vártam bizonytalan sorsom
jobbrafordulását.
1944 decemberében Debrecenben megalakult
Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány, amely
felhívást intézett a Nemzethez és felszólított a
megszervezés alatt lévő demokratikus Magyar
Honvédséghez való csatlakozásra.
A felhívást a hadifogolytáborban is felolvasták és
azonnal önként jelentkeztem.
A személyi adatok egyeztetését követően szakaszszázad- zászlóalj szervezetet vettünk fel és
megalakítottuk a 3. vasútépítő dandárt és a dandár
híradó zászlóalját.
A zászlóalj állományának összekovácsolása
érdekében rendszeres katonai foglalkozásokra került
sor, amelyekben az erőnlét fokozására irányuló
módszerek voltak túlsúlyban.
Februárban kb. 300 fővel a gödöllői Agrár
Egyetem főbejáratnál gyülekezve megkaptuk
feladatunkat,
hogy
kísérettel
vonuljunk
a
máriabesnyői kastélyhoz, ahol először kaptunk
ízletesebb,
de
nem
bőséges
étkezést.
Berendezkedésünk után még mindig nem tudtuk,
hogy mi lesz a továbbiakban velünk. Itt már
szakkiképzés is folyt. A szakkiképzés főiránya az
állandó vezetéképítés és karbantartás tárgyköreire
irányult, de foglalkoztunk a rádióhíradás kérdéseivel
is.
Nem éreztük teljesen szabadnak magunkat, mivel
a tábort csak kísérettel hagyhattuk el, ami sértette
önérzetünket.
Végre kihirdették a beosztásainkat és esküt
tettünk az új honvédségre. A vasúti dandár
parancsnoka Cseszey István ezredes lett. A 4. és 5.
építő dandárok parancsnokai ugyancsak ezredesek
voltak. Szakaszparancsnokom Nyilas hadnagy,

polgári életben MÁV tiszt, míg helyettese Bartos
András őrmester volt. Dandárunk a 2. Ukrán Front
47. műszaki dandárjának alárendeltségébe tartozott
melynek parancsnoka Beljajev mérnök vezérőrnagy
volt.
1945. március közepén bevetésre kerültünk a
Dorog – Komárom – Érsekújvár – Pozsony –
Wiener-Neustadt – Mistelbach – Brno vonalában,
ahol vezetéképítési és helyreállítási feladatokat
végeztünk a vasút vonalak mentén, de végrehajtottuk
a váratlan, előre nem látható feladatokat is.
Munkánkat szakaszonként, csoportokban végzett
szervezettség jellemezte. A szovjetek elismerték
munkánkat, fegyvert, igazolványt, dohányt és cukrot
juttattak számunkra. Saját konyhánk volt. Vizet – a
környék kútjainak fertőzöttsége miatt- lajtokkal
biztosítottuk.
Általában 06.00-tól 19.00-ig dolgoztunk. Pozsony
körzetében fokozott éberségre volt szükség, mivel
tartani lehetett a németek váratlan rajtaütéseitől.
Április végén jutottunk Brno elővárosába és
szálláshelyünket az osztrák-cseh határ menti kis
faluban jelölték ki ahonnan a feladatainkra indultunk
és visszatértünk. Közvetlen mellettünk a románok
voltak elszállásolva.
Május 1-jén, a főtéri ünnepségen díszmenetünkkel
kivívtuk a lakosság tetszését és elismerését. Este
filmvetítés után és tábortűznél gondoltunk a jövőre.
Mindezek ellenére hadifogolynak éreztük
magunkat, alakulatunk a 67780 postafiók számú
szovjet katonai egységhez tartozott.
Bécs előtt éjjel hatalmas ágyúzásra ébredtünk,
bekerítésre gyanakodtunk, de rövidesen kaptuk a jó
hírt „vojna kaput” vagyis vége a háborúnak.
A jó hír ellenére vissza kellett mennünk az
előzőleg jelzett faluba, ahol további karbantartási
munkát végeztünk. Nemsokára kaptuk a jó hírt
hazatérhetünk. A HM nem tudott rólunk.

Június 8-án indultunk haza Budapestre ahová 18án érkeztünk, majd egy hét szabadság letöltése után
még egy hónapig vasút biztosítási feladatokat láttunk
el. Röviddel ez után leszereltem és visszamentem
munkahelyemre, ahol csoportvezetőként 1948. május
1-jén „élmunkás” kitüntetést kaptam.
A történethez tartozik, hogy a Szövetséges
Ellenőrző Bizottság 1945. június 8-án egységünk
teljes személyi állományát az új demokratikus
Magyar Honvédség rendelkezésére bocsátotta.
Hivatásos katonai pályámat 1949-ben – tiszti
iskola elvégzése után – a 43. ö. híradó ezrednél
kezdtem,
ahonnan
1975-ben
kerültem
nyugállományba. 18 éven keresztül vezetője voltam

az ezred balatonfüredi csapatpihenőnek s közben
társadalmi munkát végeztem. Jelenleg a Puskás
Tivadar Híradó Bajtársi Egyesületben és a
székesfehérvári
híradó
szekcióban
végzek
életkoromnak megfelelő társadalmi munkát.
A fasizmus feletti győzelem 50. évfordulója
alkalmából a kormánytól „ A Nemzeti Ellenállásért”
emlékérmet kaptam. Egyidejűleg az ukrán állam
emlékérmet, míg az orosz állam plakettet
adományozott számomra.
Bernáth Károly nyá. alez.

PPEENNCCZZII JJÓÓZZSSEEFF VVEEZZ ÉÉRRŐŐRRNN AAGGYY
((11991188 –– 22000000))
Egyesületünk és a Budapesti Nyugállományúak
Klubja híradó tagozata katonai tiszteletadással
szerény megemlékezést tartott Penczi József
vezérőrnagy, az egykori Vezérkar Híradó
Csoportfőnöke halálának 10. évfordulója alkalmából
az újpesti temetőben lévő sírjánál.
Egyesületünk elnöke méltatta Penczi vezérőrnagy
emlékét, aki 1949–ben törzstiszti tanfolyam
elvégzését követően vált tímársegédből híradó
tisztté.
Szolgált híradó zászlóaljparancsnokként, hadtest
híradófőnökként, csoportfőnök helyettesként.
1956 januárjában nevezték ki a Vezérkar Híradó
Csoportfőnökévé.
1956 októberében a HM Katonai Bizottmány
tagjává választották.
Nehéz körülmények között 1957–től –
munkatársaival
–
a
híradó
szolgálat
újjászervezésében, anyagi – technikai alapjának
megteremtésében végzett eredményes munkát.

2000–ben hosszan tartó súlyos betegség után

hunyt el.
Emlékét megőrizzük!
A szerkesztőség

SSEERREEGGII JJÓÓZZSSEEFF EEZZ RREEDD EESS
((11993311 –– 22001100))
Fájdalmas veszteség érte a híradó szolgálat
egykori állományát. Hosszan tartó súlyos betegség
következtében életének 79. évében elhunyt Seregi
József ezredes a híradó szolgálat kiemelkedő
egyénisége.
A Baranya megyei Lánycsókon született 1931.
augusztus 23-án.
Középiskoláját befejezve önként vonult be a
hadseregbe. Az egykori Zalka Máté Híradó Tiszti
Iskolán 1950-ben avatták híradó tisztté, ahol
felkészültségére tekintettel egyidejűleg tanárrá

neveztek ki az iskolán, majd ezredparancsnoki
tanfolyamra vezényelték. A ZMKA 4 éves tagozata
elvégzését követően a 43. ö. híradó ezred központ
zászlóalj parancsnokává nevezték ki. 1963-ban a VK
Híradó Csoportfőnökség hadműveleti osztályvezetői
beosztásába került.
1971-től 1987-ig a Vk. Híradó Csoportfőnök
helyettesi, illetve első helyettesi beosztást töltötte.
Munkáját a szakszerűség, az átgondoltság, az
újszerűségre való törekvés jellemezte.
Emlékét kegyelettel megőrizzük!

A szerkesztőség

K
KIISS K
KÁÁLLM
MÁÁN
N

M
MKK.. EEZZ RREED
D EESS ((11994455
SSÍÍRREEM
MLLÉÉKKÉÉN
NEEKK AAVVAATT ÁÁSSAA

2010. október 12-én az emlékező családtagok,
rokonok, bajtársak széles körének részvételével
került sor Kis Kálmán mk. ezredes, az egykori
szakági
Vezérkar
Híradó
Csoportfőnökének
helyettese,
a
Magyar
Honvédség
halottja
síremlékének katonai tiszteletadással történő
ünnepélyes felavatására a Központi Katonai Temető
és Kegyeleti helyen lévő sírjánál.
Kis Kálmán 1969-ben szerzett kitüntetéses
villamosmérnöki
oklevelet
a
leningrádi
Híradástechnikai Egyetem rádiótechnikai szakán.

–– 22000099))

Kiváló szakmai felkészültsége, szervezőkészsége,
emberi habitusa jól érvényesült abban a vezetői
munkában, amit a Híradó Szolgálat állományában
töltött.
A kegyeleti ünnepségen elhelyezték a család, a
Magyar Honvédség Vezérkari Főnöke, a Puskás
Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület elnöksége
koszorúját, valamint a tisztelők és barátok
kegyeletének virágait a síremléken.
Emlékét megőrizzük!
Az Egyesület elnöksége
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((11992200 –– 22001100))
Pótolhatatlan veszteség érte szolgálatunkat.
Életének 90. évében eltávozott közülünk sokunk
közeli barátja, bajtársa, parancsnoka Balogh Gyula
nyá. ezredes a 106.önnálló híradó ezred egykori
parancsnoka.

Utolsó útjára – a Magyar Honvédség halottjaként
– nagy részvéttel kísértük 2010. július 13-án a
Farkasréti temetőben.

A hadseregben végzett több évtizedes munkáját a
példás elkötelezettség, sokoldalú felkészültség, a reá
bízott személyi állományért érzett kiemelkedő
felelősségtudat jellemezte.

a Puskás Tivadar Bajtársi Egyesület elnöksége
és a MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
híradó tagozat vezetősége

Emlékét megőrizzük!
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