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100 éves ünnepség
A centenáriumi ünnepségsorozat 2012. október 24-én kezdődött. Az ünnepélyre megérkezett több száz vendéget, egykori, és jelenlegi diákot, tanárt,
illetve a testvérintézmények
képviselőit dr. Horváth László
igazgató köszöntötte.

Az ünnepség első részében egykori
puskás diákok mondták el diákkoruk legkedvesebb élményeit, illetve
köszöntötték az iskolát.
A legidősebb Puskás-diák Bakó István volt, akit a legfiatalabb Puskás
-diák kísért a mikrofonhoz.
A z egykori diákok között felszólalt
dr. Szendrő Péter a Gödöllői Egyetem egykori rektora, aki 1957-ben
végzett az iskolában Hangsúlyozta,
hogy milyen jelentősége van az egykori diákok összetartásának és kötődésüknek az iskolához.

Katona Kálmán egykori közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter
1966-ban végzett a Puskásban. Kiemelte, hogy a Puskás mindig élen
járt az elmélet és a gyakorlati alkalmazások célszerű párosításában.
Nagy György az ismert televíziós
1967-71 között járt a Puskásba. Beszédében a 60-as évek lázadó generációjára emlékezett, a beat-és a
rockkorszak kibontakozására. Beszéde alatt ismert egykori számok
csendültek fel, többek közt az LGT
híres Szól a rádió című slágere.
Bognár Mihály az MTVA műszaki
igazgató helyettese a középiskolai oktatás-nevelés nehézségeiről
beszélt.
Az ünnepség egy vetítéssel folytatódott. A képek az iskola történetét
mutatták be napjainkig.
A történeti bemutató után a jelen és
a jövő jegyében az utolsó húsz év
karmestere dr. Horváth László igazgató lépett az emelvényre, és átvette
a centenáriumi emléktárgyakat. Egy
Puskás Tivadar mellszobrot, egy jubileumi emlékbélyeg bekeretezett
példányát, valamint a Tehetségek
Segítségéért Életműdíjat.
Maros Katinka Puskás Tivadar ükunokája szintén a 100éves évfordulóra kiadott emlékbélyeg keretezett
példányát vette át.
Az iskola zászlójára a Puskás Ti-
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vadar Híradó Bajtársi Egyesület
nevében dr. Lindner Miklós nyá.
altábnornagy címzetes egyetemi tanár, volt Puskás-diák és Dr. Rajnai
Zoltán mérnök ezredes, egyetemi
tanár. a Bolyai János Katonai Klub
nevében pedig Ladiszlaidesz László
nyá. őrnagy és Havasi János nyá. ezredes kötött emlékszalagot.
A tornaterem karzatáról a Puskás
nevet viselő külföldi iskolák valamint felkért egykori diákok köszöntötték az iskolát.
Az ünnepség a Gyáli útra is kiterjedt, ahol Bródy János Kossuth-díjas
egykori diák /villamosmérnök 1969/
énekelt „Filléres emlékeiről”Az iskola falára elhelyezett emléktáblát
Maros Katinka és Csomós Miklós
főpolgármester-helyettes avatta fel.
Az ünneplő sokaság este a Vígszínházban gyülekezett ismét. A vetítőképes bemutató részletezte Puskás
Tivadar életútját, családi kötődéseit. A képes bemutató anyagát dr.
Horváth László diákjai segítségével
gyűjtötte össze..

A díszelőadás előtt Horváth László
igazgató adott áttekintést a 100 éves
alma mater történetéről.
A díszelőadás Shakespeare Tévedések vígjátéka című színdarabja volt,
amelyet Eszenyi Enikő újszerű felfogásban rendezett.
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Megalakult az Egyesület Ifjúsági tagozata
Négy fiatal híradó tiszt szándéknyilatkozatával (melyet a Közgyűlés ősszel fogadott el) megalakult az Ifjúsági tagozat.
Hosszas előkészítő munka után elkészítette szándéknyilatkozatát, kialakította munkarendjét, megválasztotta
elnökét.
A Tagozat elnökét az Egyesület vezetősége üléseire meghívja.
Csatoltan közreadjuk a tagozat szándéknyilatkozatát.

S z án d ék n y i la t k o za t
Mi, Magyarország fegyveres erejének fiatal, hivatásos honvédtisztjei, akik a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Hadmérnöki Kar Híradó Tanszék, mint
szakmaiságunkat megalapozó, illetőleg más katonai műszaki hivatások diszciplináris alapját képező, örökbecsű oktatási egységén és ebből fakadóan rokon tanszékein
2011. augusztus 19-én végeztünk, elszántan hiszünk a Magyar Honvédség fejlődésében. Meggyőződésünk, hogy közös szakterületünkön az alaptéziseket őrző és örökítő
híradó fegyvernem további fennmaradásához, a megbecsülésre méltó tapasztalattal
rendelkező, általunk mélyen tisztelt Kollégáink mellett saját tudásunk és akaraterőnk
is hozzájárulhat, ezért mindezek megerősítése végett a következő szándéknyilatkozatot tesszük a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) közgyűlése felé:
Egyrészről reményeinknek adunk hangot, amikor kijelentjük, hogy a híradó szakma fenntartását, a tapasztalatok
átadását, a szakmai elmélyülést, a szakmában való tartós megmaradást, valamint a szakmában való fejlődést, a mai
gyorsan változó világban fiatal kollégáinkon keresztül is elősegíthetjük, ezért mindezen tények arra sarkallanak
bennünket ifjú egyesületi tagokat, hogy az Egyesület égisze alatt Ifjúsági Tagozatot hozzunk létre.
Másrészről kijelentjük, hogy szándékaink teljes mértékben összhangban vannak az Egyesület céljaival, valamint
az Alapszabályban, mint magasabb szabályzóban foglaltakkal. Mindezek keretében elfogadjuk, hogy az Egyesület
által hozott határozatokat (intelmeket) az Ifjúsági Tagozat teljes mértékben betartja és betartatja tagjaival.
Kérjük a Tisztelt Elnökséget, valamint a Tisztelt Közgyűlést, hogy a jelen szándéknyilatkozatunkat elfogadni szíveskedjék.
Budapest, 2012. október 11.

Gondolatok az Ifjúsági Tagozatról
Tisztelt bajtársak! Az Ifjúsági
Tagozat céljairól szeretnék írni.
Nagyon örülünk, hogy ide eljuthattunk, de még hosszú út áll
előttünk és sok, de kellemes és
remélhetőleg eredményes munka vár ránk.
Sokak segítsége és a szervezetbe vetett hite kellett ahhoz, hogy az Ifjúsági Tagozat elinduljon. Mindazok,
akik bármilyen szinten is közreműködtek, engedjék meg, hogy most
megragadjam az alkalmat és ifjú bajtársaim és a magam nevében, megköszönjem segítségüket.

Sokat beszélgetünk fiatal kollégákkal, olyan kvalitásbeli dolgokról,
melyeket még az egyetemen és azon
belül a családiasabb környezetű
tanszékeken sikerült belénk ültetni. Lendületünket egy másik egyetemen, vagy saját finanszírozású
kutatással, vagy egyéb a megszerzett ismeretek gyarapítását célzó
dolgokkal próbálunk fenntartani.
Úgy gondoljuk, a bennünk maradt
kapacitás növelése, vagy továbbiak
felszínre hozása szolgálhatná akár a
szervezet céljait is. Itt közvetlenül a
Magyar Honvédségre és vele együtt
a Híradó fegyvernemre gondolok.
A saját fejlődésünk tartós érdekében
mindenki kitűzött egy célt magának
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és valamilyen irányba lépni, hogy
haladást érjen el. Mi alapító tagok,
akik egyben nagyon jó barátok vagyunk, azzal, hogy az Egyesület
irányába léptünk, sikerült kijelölnünk egy irányt azon az úton, mely
a saját szakmánk útjelzőivel van
kikövezve.
Folytatnám azzal, hogy a már vis�szavonult kollégáknak nincs lehetőségük tapasztalataikat egy családiasabb körben, akár egy jóízű beszélgetés közben is a jóval fiatalabb
generáció számára átadni.
Az emberiség történetében, azt látjuk az ember mindig is a haladáson törte a fejét, mindig megpróbált fejlődni, akkor következtek be
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a legnyomorúságosabb századok,
amikor ezt a fejlődést megpróbálták
visszafogni. A Híradó fegyvernem
napjainkban nagyon sok dolognak
köszönhetően, még talpon tudott
maradni, de egyre jobban próbálják
elvenni katonai jellegét. Elképzelésem ilyen egy erős szervezeti és
szakmai háttérrel rendelkező fegyvernemet, melyhez szakmai, családi, bajtársi jelleggel működő ifjúsági
szakmai műhely is csatlakozik, úgy
gondolom nehéz meggyengíteni.
Az Ifjúsági Tagozat működtetése
előreláthatólag nehéz munka. Fiatalokat toborozni híradó szolgálatból,
szakmai kirándulást, konferenciát
szervezni, idejüket összehangolni,
felmérni az érdeklődésüket, nehéz
feladatot jelent. Be lehetne vonni
különböző fórumokon keresztül az
idősebb bajtársakat is, évente kiad-

ványt készíteni a munkánkról. Ennek az lenne a célja, hogy a híradó
fegyvernemről jelenleg kialakított
kép pozitívan változzon a civil társadalom, valamint a katonák és a
katonai vezetés gondolatvilágában.
Örülök, hogy az alapítótársaim is
tettre készek az Ifjúsági Tagozat létrehozásával kapcsolatban, és úgy
látjuk, hogy kedvezőek a visszhangok, mind kollégáink, mind pedig
az elöljárók részéről,.
Bizakodva nézünk a jövőbe, a legfontosabb fegyverünk a munkákba
vetett hit., Már megegyeztünk ifjú
bajtársaimmal, ha valaki egy rendezvényről újabb tudással, tapasztalattal vagy egy rá benyomást tevő
bajtársi beszélgetés élményével tér
haza, a munkánkat már eredményesnek tekinthetjük!

Űrtávközlés
Nagy György a közismert televíziós riporter egykori Puskásdiák a Puskás évforduló ünnepélyen idézte fel az alábbi anekdotát:
Neil Armstrong /1930-2012/ űrhajós
sokszor tartott élménybeszámolót
egyetemisták, fiatalok körében. Az
egyik alkalommal megkérdezték
tőle, hogy valóban a közismert mondatot mondta–e, amit a rádióban,

televízióban hallani, látni lehetett.
Armstrong elkezdett anekdotázni.
Valójában nem az volt az első mondatom, hogy „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek”/That’s one small step for a
man, but giant leap for mankind./,
hanem az, hogy „ Sok szerencsét Mr.
Grodszkij!” – ezt viszont „ lekeverték”.
Mivel már a szereplők nem élnek
– folytatta-, elmondom a történetet.
Gyermekkoromban
a
házunk
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Székesfehérvár, 2012. október 15.
Bajtársi tisztelettel az Ifjúsági Tagozat nevében:
Bodnár István mk. hadnagy

Grodszkijék mellett volt. Sokat játszottam az udvarunkon, és sokat dobáltam a kosárlabdát az udvarunkban felállított palánkra. Gyakran előfordult, hogy a célba nem ért nagy
lendülettel szálló labda Grodszkijék
udvarában kötött ki. Ilyenkor átmásztam a bokrokon és megkerestem az elszabadult labdát. Az egyik
ilyen alkalommal parázs veszekedést hallottam. Mrs. Grodszkij azt
üvöltötte Mr. Grodszkijnak: „akkor
részesítelek az orális sex örömeibe,
ha a szomszéd gyerek a Holdon
sétál”
Hát sok szerencsét Grodszkij úr!
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1 éve állt pályára a Masat-1
A 2012. február 13-án pályára
állított Masat-1 magyar fejlesztésű kisműholdra emlékeztetve
a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar sajtótájékoztatóval egybekötött kis ünnepséget
szervezett. A rendezvényen a
fejlesztők és a VIK képviselőin
kívül részt vett Cséfalvay Zoltán
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, valamint a
programot támogató Ericsson
Magyarország Kft. képviseletében Jakab Tibor.
A rendezvény tanúsága szerint a
Masat-1 jelei már a felbocsátás utáni két órával már hallhatóak voltak
a70cm-es rádióamatőr sávban. A
kezdetben 300 km földközeli, illetve
1 450 km földtávoli ponttal rendelkező elliptikus pályán keringő űreszköz 5 000-szer kerülte meg a Földet.
A számítások szerint még akár még
további 2 évig keringhet és küldheti
az adatokat.
Egy évvel ezelőtt, 2012. február 13án lőtték fel a Masat-1-et, az első magyar műholdat.
A Masat-1 a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem
(BME) két villamoskari tanszéke, valamint űrkutató csoportja hallgatóinak, doktoranduszainak és oktatóinak több mint négyéves munkájával
született.
Az űreszköz, amelynek neve a magyar és a satellite szavakból származik, egy kisméretű, úgynevezett
pikoszatellit. A CubeSat szabvány
szerint készült 10x10x10 centiméteres, kocka alakú műhold 1 kilogramm tömegű. Építése elsősorban
oktatási célt szolgált, pályára állása
óta gyűjti a saját állapotára és környezetére vonatkozó adatokat, amelyeket a BME csapata által e célra
kialakított földi állomásra továbbít
későbbi feldolgozásra. A fedélzeten
elhelyeztek egy félaktív mágneses
stabilizáló rendszert, ennek segítsé-

gével a Földről távirányítással lehet
a műhold orientációját befolyásolni.
A Masat-1-et az Európai Űrügynökség (ESA) Vega hordozórakétája fedélzetén, nyolc másik műholddal tavaly február 13-án startolt a kouroui
(Francia Guayana) űrközpontból,
Dél-Amerikából.
Az alig egy kilogrammos műhold
egy év alatt ötezerszer kerülte meg
a Földet. Eredetileg három hónapos
élettartamra tervezték, de a szerkezet még mindig hibátlanul üzemel.
A kisműholdak közül a világon
először a Masat-1 készített háromdimenziós űrfelvételt a Földről.
Magyarország első műholdját egy
évvel ezelőtt lőtték fel a világűrbe.
A fejlesztők szerint hozta a várt sikert, sőt még azon is felül teljesített
a Masat-1. Egy év alatt rengeteg információt, csaknem 5 millió adatcsomagot továbbított a Földre. A Masat
azóta is percre kész információkat
továbbít magáról, és a világűrről,
például űrfelvételeket. A Masat által
készített felvételeket eddig ilyen kisműholddal senkinek nem sikerült
rögzíteni.

Rendkívülinek mondható az a sorozatfelvételekből álló, legyezőszerű
mozaik kép is, melyet az évfordulón mutattak be először. „Erre eddig
egy példa volt az ilyen kisműholdak
világában a boing, ami 2007-ben
készített egy hasonló fotókat feke-
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te- fehérben, mi színesbe és egy jobb
felbontású, nagyobb felbontású képet tudtunk készíteni. Nagyon megtisztelő volt számunkra hogy be tudtuk előzni ezen a területen például
a boinget” – nyilatkozta Horváth
Gyula, a Masat-1 program projektmenedzser.
Az alig egy kilogrammos műhold
egy év alatt ötezerszer kerülte meg
a Földet. Eredetileg három hónapos
élettartamra tervezték, de a szerkezet még mindig hibátlanul üzemel.
„Ionizálós sugárzások is vannak
a háttérben, amik mondjuk úgy,
hogy egy űreszköznek az életét valamilyen szinten megnehezítik, de
egyelőre még jól működik a szerkezetünk és reméljük, hogy ténylegesen a fizikai megsemmisülésig
fog ez működni” – mondta Dudás
Levente, okleveles villamosmérnök.
Cséfalvay Zoltán államtitkár szerint a Masat-1 is bizonyítéka annak,
hogy az egyetemek, a hallgatók, a
vállalatok együttműködése milyen
sikerekhez, eredményekhez vezethet. „A magyar kutatásfejlesztési
politikának is egyik célja, hogy közelebb hozza magához a vállatokat,
az egyetemeket”
A Masat-1 a Műegyetemen telepített
elsődleges, illetve az Érden lévő állomással tartja az összeköttetést. A
műhold követésében és az adatcsomagok vételében a világ több mint
170 hazai és külföldi rádióamatőr
állomása vesz részt, és küldi az adatokat a budapesti központba.
A műholdon helyet kapott egy
640x480 képpont felbontású kamera
is, amely eddig már 150 felvételt készített Földünkről.
A Masat-1 sikerein felbuzdulva a
Műegyetem és az ipari partnerek
együttműködésében bízva megkezdődött a folytatás lehetséges formáinak áttekintése.
Amaczi Viktor nyá. mk. alezredes
Rajnai Zoltán ezredes
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Együttműködő Híradók
a Zsinagógában
Régi hagyomány, hogy a híradó klubok együttműködési
értekezlet találkozóját évenként
megtartják.
A tavalyi év április 25-én a Stefánia palotában a Magyar Honvédség Nyugállományúak Klubjának
Híradó Tagozata szervezésében
tartották a találkozót. Tagozat meghívására részt vett a Puskás Tivadar
Híradó Bajtársi Egyesület, a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
Bolyai János Nyugállományú Klubja
és a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubjának Híradó Szekciója, valamint a
Váci Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas
Egyesülete.

A híradó klubok veterán katonái és
családtagjai a zsinagóga előtti téren
találkoztak, itt köszöntötték egymást. Majd a fő szervező vezetésével
(a nagy létszám miatt két csoportban) a biztonsági kapun keresztül,
két idegenvezető irányításával kezdődött a látogatás.
Az idegenvezetők elmondták, hogy
a templom nemcsak Budapest egyik
nagyszerű látványossága, de mindig
is a nagy hagyománnyal rendelkező
magyar zsidóság jelképe volt. Mintha a mesés Kelet egy darabja tárulna
szemünk elé a közép-európai főváros szívében. Manapság, amikor a
közel nyolcvanezer lelket számláló
budapesti zsidó közösség hagyományos istentiszteletein felül hangversenyeket is rendeznek ősi falai kö-

Az együttműködő híradó értekezleten a híradó tagozat vezetősége
felajánlotta a résztvevő egyesületek
(klubok) vezetőinek, hogy egy közös
programot szerveznek, a budapesti
zsinagógába, amelyre minden szervezet tagjait meghívnak.
A zsinagógai látogatásra november
15-én került sor, amelyen a híradó
szervezetek több mint 80 fővel vettek részt. Legnagyobb létszámmal a
váci egyesület képviselte magát, 42
fővel.

zött. Így volt ez hajdanán is, hiszen
nem egyszer Liszt Ferenc is játszott
itt orgonáján.
Ősi előírások szabták meg a zsinagógaépítő munkáját. Mindenekelőtt
a zsinagóga homlokzatának keletre,
Jeruzsálem felé kell néznie: ezért
keletkezett egy kisebb törésvonal a
Dohány utcai zsinagóga bejáratánál,
ami eltér az utca irányától.
A budapesti Dohány utcai zsinagóga ma a világ második legnagyobb
és a legmonumentálisabb zsidó
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temploma (legnagyobb a New-Yorki Central Synagogu). Nagysága a
korabeli fővárosi zsidóság jelentőségét, magas színvonalú gazdasági
és kulturális igényét bizonyítja. A
zsinagóga építésére pályázatot írtak
ki, amelyre a kor legjelesebb mérnökei nyújtották be javaslatukat.
Végül Ludwig Förster (1797-1863)
német építész, a bécsi akadémia tanára nyerte el a pályázatot mór stílusú zsinagógatervével. (Korábban
ő tervezte a bécsi nagyzsinagógát
is.) Alig négy esztendő alatt végeztek a teljes kivitelezéssel, ami annak
idején is rekordidőnek számított. A
zsinagóga ünnepélyes felavatására
1859. szeptember 6-án, az őszi zsidó
nagy ünnepek előtt került sor.
A Dohány utcai zsinagógához az
elmúlt közel másfél évszázad alatt
számos történelmi és kegyeleti emlék fűződött. A szomszédos, azóta
lebontott saroképületben (helyén
épült a Zsidó Múzeum) született
1860-ban Herzl Tivadar író, újságíró,
a zsidó állam, a modern Izrael megálmodója. Emléktáblája a Múzeum
lépcsőfordulójában található.
A nemrég lezajlott, nagyszabású
felújítás nem az első ilyen esemény
az épület történetében. 1929 és 1931
között ugyanis a zsinagóga egész
környezetét újjávarázsolták. Akkor
emelték a mai hivatalos nevén Zsidó
Vallási és Történeti Gyűjteményt, a
Zsidó Múzeumot, a kupolás Hősök
templomát, amely az első világháborús zsidó hősök emlékét őrzi.
Az akkori átépítés során alakították
ki azt az oszlopcsarnokkal körülvett
kertet is, amelyről a tervezők nem is
sejtették, milyen szomorú szerepet
fog egykor betölteni a magyar zsidóság életében. 1944-ben itt állították fel a pesti gettót (egyik kapuja az
árkádsor Wesselényi utcai oldalán
volt). A mögötte levő háztömbökben
és magában a zsinagógában is közel
hetvenezer embert zsúfoltak össze,
vagyonuktól és jogaiktól megfosztva, állandó halálfélelemnek kitéve.

Puskás
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Budapest ostroma idején a templomot 27 találat érte. A templom kertje ekkor lett a mártírok temetője. Itt
hantolták el a betegségben és éhen
halt vagy meggyilkolt áldozatokat.
A történeti ismertetés után vezették
be a csoportot Zsinagógába, ahol egy
monumentális lenyűgöző szentély
tárult elénk. A templom aulájába három vaspántokkal díszített kétajtós
kapun juthatunk be. A zsinagóga fő
szerkezeti egységébe, a háromhajós
belső térbe lépve a szembetűnő a padozatot mindenütt leborító mozaik.
Monumentális, lenyűgöző tér tárul
elénk. A középső úttól jobbra-balra
férfiak helyét találjuk.
A hosszanti térben két, hatalmas félköríves záródású vasoszlop emelkedik. Ezeken nyugszik a tetőszerkezet. A kazettás mennyezet negyvenöt egységből áll, ahol a geometria
minták szerény díszítő motívumként jelennek meg. Az alsó szinten és
az első emeleten a falsíkot félköríves
záródású ablaksor töri át, amelyekben visszatérő motívum a kék háttérből szinte kiugró hatágú Dávid
csillag. A második szinten mindkét
oldalon, három-három nagyméretű
rózsaablakon árad be a fény, megteremtve a meghittség hangulatát.
A keleti főfalon helyezkedik el a
frigyszekrény, amelyben az ősi Tóratekercseket őrzik. A frigyszekrényhez, amely előtt mindig örökmécses
ég, lépcsők vezetnek fel. A Dohány
utcai zsinagógában mindehhez még
a frigyszekrény fölötti kupola, gyönyörű lámpások, míves szószék,
ülések és fémkorlátok is járulnak. A
hagyományos zsidó templomokban
a Tórát (szombat délelőttönként) a
középütt elhelyezett emelvényről olvassák héber nyelven.
Még nagyon sokáig hallgattuk volna az idegenvezetőnk színvonalas
előadását, és még tovább gyönyörködtünk volna a zsinagóga belsejében (1200 négyzetméter), de az
időnk ezt nem tette lehetővé. Így az
idegen vezetők a zsinagógából átkísérték mind a két csoportot a Zsidó
Múzeumba, ahol átadott bennünket
az ottani tárlatvezetőknek. Az egyik
csoportot egy rabbi vette át, a másik
csoportot egy fiatal hölgy, akik a
szokásos bemutatkozás után bemutatták a Múzeum látnivalóit.

A tárlatvezető ismertette, hogy az
1896-os millenniumi évben gondoltak először arra, hogy a magyarországi zsidó vallást, az itt élő zsidók
történelmi emlékeinek kiállítást
hozzanak létre.
A Múzeumnak négy terme van. Az
első a péntek-szombati ünnepet és
az azzal kapcsolatos családi szertartásokat ismerteti. A második terem a
zsidó ünnepeket mutatja be. A zsidó
újévet, melyet a hold-évre alapoznak. Megtudtuk azt is, hogy a szeder-este, az egyiptomi menekülés
búcsúvacsorájának emlékét őrzi és
azt is, hogy Jézus utolsó vacsorája
egyben egy szeder-vacsora is volt.
Megtanultuk, hogy a Hannukkah a
Makkabeus szabadságharc emlékünnepe, amikor csodálatos módon a
lámpákban nyolc napig égett az olaj.
Ettől kapott szimbolikus jelentőséget
a nyolcas szám és innen származik a
nyolcágú gyertyatartó, a Menorah,
mely később Izrael állam jelképe,
jelvénye is lett.
Érdeklődve hallgattuk a minket
vezető hölgy magyarázatát, hogy
Nagy Konstantin idejében a szabad polgárok nem hordtak kalapot,
míg a rabszolgáknak kötelező volt
azt hordani és szerinte egy ilyen
jellegű megkülönböztetés céljából
kényszerítette Konstantin a zsidóságot a kalap viselésére, mely szokás aztán a mai napig fennmaradt.
Szerinte ez a magyarázata annak is,
hogy ma a zsidó ember kalapot visel a templomban, míg a keresztény,
leveszi azt.
A harmadik terem a zsidó hétköznapokat mutatja be. Itt megismertük
a tefillim-et, az imazsákot, melyet
minden vallásos zsidó állandóan
magánál hord. A negyedik terem a
vészidők, a náci vérfürdőemlékeit
őrzi. Maga a kiállítás döntő többségében felnagyított fényképmásolatokból áll. Minimális az eredeti
tárgyak száma. A kiállítás része egy
lépcsősor, amelyen lejutva a látogató
egy emléktáblához s egy mécseshez
érkezik – ahol a csendes elmélyülésre, magányra felkínált terek találhatók.
A Múzeum megtekintése után a kijárat felé, a zsinagóga udvarán található temetőn keresztül az emlékparkhoz jutottunk. Varga Imre által
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tervezett vörös gránit talapzaton áll
a szomorúfüzet mintázó (fém) Holokauszt áldozatainak emlékműve,
amelynek leveleire felvésték a meghalt áldozatok neveit.
A holokauszt áldozatainak emlékműve
A bent töltött két, két és fél óra megrázó, és mégis feledhetetlen élményt
adó esemény volt. A látogatás végén
az egyesületek (tagozatok) elnökei köszönetet mondtak a szervező
egyesület vezetőségének, akik elősegítették a nyugdíjas híradó egyesületek tartalmas és színvonalas
együttműködését. Az együttműködő híradók ez évben is terveznek
ehhez hasonló közös kulturális rendezvényt.
Soós Tamás nyá. alezredes

Puskás
Híradó

Haditechnika
Kommunikáció 2012 Konferencia egy résztvevő szemével
A már hagyományosnak nevezhető „Kommunikáció 2012”
konferenciát 2012. november
15-én a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző Kar Híradó
tanszék a Honvéd Kulturális
Központban szervezte meg.
Az évente ismétlődő tudományos
konferencia célja, hogy bemutassa
a telekommunikációval kapcsolatban megjelenő fejlődési irányokat,
áttekintse a 21. század legkorszerűbb kommunikációs szolgáltatásait, a polgári és honvédségi eszközök
interoperabilitási lehetőségeit, Valamint megvitatni és értékelni a nemzetközi tapasztalatokat.
Dr. Pándi Erik r. ezredes, tanszékvezető megnyitójában méltatta a
konferencia jelentőségét, kiemelve a
polgári és honvédségi telekommunikációs szolgáltatók és szolgáltatások
szoros és sikeres együttműködését.
A konferencia résztvevői egész napos, rövid szünetekkel megszakított
előadássorozatot hallgathattak. A
délelőtt során a védelmi infrastruktúra területén dolgozó polgári szolgáltatók mutatták be az elmúlt évek
tapasztalatait, a fejlődési irányaikat,

és a legújabb fejlesztéseiket. Előadásokat hallhattuk a mikrohullámú
gerinc- és felhordó hálózatok lehetőségeiről, az Egységes Digitális Rendszer járműkövető rendszeréről, az
ESR 112 rendszer folyamatait támogató komplex VoIP /Voice over Internet Protocol- telefonálás az interneten keresztül/ alapú hálózati megoldásokról, vagy akár a biometrikus
azonosításról.

A résztvevők a katonai kommunikációval szorosan összefüggő tudományos tapasztalatokról, az elért eredményekről és fejlődési lehetőségekről is tájékozódhattak. Színvonalas
előadást hallhatottak a meghívottak

a kép- és adattovábbítás harctéri körülményeinek lehetőségeiről, a Link
16 digitális adatátviteli rendszer alkalmazhatóságáról a Magyar Légierőben, valamint a Székesfehérvárra
települt Nemzeti Telepíthető Híradó
és Informatikai Század, technikai
eszközeiről, és feladatrendszeréről.
A konferencia színvonalát emelte,
hogy a közönség a japán 2. világháborús harctéri híradásáról hallhatott
hadtörténeti előadást, valamint a
rádióamatőrök másfél ezer kilométeres sikeres összeköttetéséről is. A
konferencia Bodnár István mérnök
hadnagy, korábbi honvédtisztjelölt
franciaországi csapatgyakorlata során szerzett nemzetközi tapasztalatainak bemutatásával, valamint a
biztonságpolitika időszerű kérdéseivel, foglalkozó előadással zárult.
Összességében a konferencián részt
vevő állomány összetett és átfogó
képet kaphatott a védelmi infrastruktúrával foglalkozó polgári és
honvédségi előadók tapasztalatairól, a jövőbeli fejlesztési irányokról.
A konferencia jól szolgálta a meghívottak szakmai információcseréjét,
amit az esemény után, az este folyamán a hagyományos Híradó Bálon
tovább folytathatott.
Szalai Máté mk. hadnagy

A doni katasztrófa
70 éve 1943 január 13-án törte át a
Szovjet Hadsereg a 2.Magyar Hadsereg védőállásait a Donnál. A gyászos évfordulón a hősi halottakra
emlékezett a Hadtörténeti Intézet
és Múzeum. A Múzeum falán egy
200 m hosszú szalagon olvasható
annak a több mint 60 000honvédnek
a neve, akik nem tértek vissza Magyarországra. A rudkinoi II. magyar
központi temetőben egy gránittáblára vésték fel, annak a 12 000 katonának a nevét, akik a harcokban eles-

tek, és holttestüket sikerült azonosítani. A legújabb kutatások szerint
mintegy 125 000 fő volt a magyar
csapatok vesztesége. Veszteségnek
számít a halott, a sebesült, a beteg,
aki további szolgálatra alkalmatlan.
A magyar királyi honvédség második világháborús összvesztesége 320
-360 000 főre tehető.
A 2. Magyar Hadsereg állományába
3 hadtest
1 páncélos hadosztály és
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1 repülőcsoport tartozott.
A szomorú évfordulóra emlékezve
elevenítsünk fel néhány, a 2. Magyar
Hadseregben alkalmazott híradó
eszközt:
R-14 adó-vevő állomás
Hadtest, hadsereg-hadseregparancsnokságok közti híradásra szolgált
Üzemi frekvenciája:
300-1500 kHz KH, 2524-4984 kHz RH
Üzemmódja: A1, A2, A3
Hatótávolsága: 220-1 000 km

Puskás
Híradó
Táplálása: 380/220 V benzinmotoros áramfejlesztő, vagy gépkocsiról
meghajtott generátorral.

Hatótávolsága: 30-60 km
Táplálása: akkumulátor, illetve kézzel, vagy lábbal hajtott generátor

R-6 adó-vevő Hadműveleti híradásra szolgált.
Üzemi frekvenciája:
1120-1560 kHz, 2110-2640 kHz
Üzemmódja: A1 A3
Hatótávolsága: 10-35 km
Táplálása: akkumulátor, száraztelep
illetve kézi hajtású áramfejlesztő
Az R-6 vevője az akkor is már korszerűtlennek számító „ egyenes”
vevő volt.

39M kis fénytávbeszélő készülék
Üzemi frekvenciája: fehér, vörös és
infravörös tartomány
Üzemmódja: A1, A3
Hatótávolsága:
nappal: 4-6 km, éjjel: 7-10 km
Táplálása: akkumulátor, illetve száraztelep
A berendezés korszerű eszköznek
számított. A jelenlegi lézeres szabadterjedésű berendezések elődjének számít. Csak mértani láthatóság fennállása esetében lehetett
alkalmazni. Főként a hegyi, illetve a
hegyi-határvadász alakulatok használták.

R-7 adó-vevő Hadműveleti híradásra szolgált. Több változata volt.
Üzemi frekvenciája:
840-2 270 kHz 2 körzetben
Üzemmódja: A1 A3

39M Siemens –Hell távírógép
Üzemi frekvencia: 900 Hz
Üzemmódja: vezeték, vagy rádió
Jelátviteli sebessége: 150 betű/min
Hatótávolsága: 5N
Táplálása: akkumulátor
A ritmikus, hangfrekvenciás betűíró
távírógép közvetlenül csatlakozhatott rádió berendezéshez.

41M távbeszélő készülék
Üzemmódja: HT és KT
Számtárcsával kiegészítve gépi kapcsolású központhoz is csatlakozhatott
Hatótávolsága: 6 N
Táplálása: szárazelem
A bakelitvázas robusztus készülék
a 60-as években is rendszerben volt.

Megemlékezés és tudományos ülés
a Puskás Technikumban
Kellemetlen hideg időben érkeztek meg a vendégek, köztük
mi tízen az egyesülettől, a Puskás Technikumba március 13.án reggel. A tornacsarnokban
pattogó ritmusú katonazene fogadta az érkezőket. A zenét az
Obsitos zenekar szolgáltatta.
Ezen a napon az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra, Puskás
Tivadar halála 120. évfordulójára és
a magyar szabadalmakra emlékeztek a technikum tanulói és a meghívottak. Akik között ott volt Marosi
Katinka (névadónk ükunokája) és
a „Szól a rádió” című dalban megénekelt „Marcal János segédtiszt” fia
László és unokája Zoltán.

A már megszokott „sajátos” ünneplés és megemlékezés kellemes élményeket adott. A XIX. századi magyar
feltalálókról, az iskola diákjai, tartottak előadásokat, melyek felkészültségükről és az elődök megbecsüléséről szóltak. Dr. Gács János, a
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
munkatársa beszélt az akkori és a
mai szabadalmak helyzetéről.
Az Obsitos zenekar nagysikerrel
adott elő a zeneirodalom ismert műveiből néhányat, lehetőséget adva
tagjai virtuozitásának bemutatására.
Alelnökünk, Laci bácsi sajátos humorával beszélt a technikum mai
helyzetéről. A rendezvény alkalmából számos elismerés és ajándék került átadásra. Nem maradhatott el a
zászlórúd névreszóló szögekkel történő gazdagítása sem.
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Megkoszorúztuk névadónk halála
évfordulóján, az iskola épületében
található mellszobrát is.
Az eseménysorozat délután, a Nemzeti Sírkertben, a Deák mauzóleumnál folytatódott, Dr. Fónagy Zoltán
(MTA Történettudományi Intézet
munkatársa) ünnepi beszédével és a
mauzóleumban az emlékezés koszorújának elhelyezésével. A diákok és
tanáraik számos 48-as sírt felkeresve
emlékeztek a hajdani hősökre és helyezték el virágaikat.
A nap végén az utódok hálával emlékezve, koszorút helyeztek el Puskás Tivadar síremlékén.
Köszönjük a nap élményeit a diákoknak és tanáraiknak!
Felker Lajos nyá. ezredes

Puskás
Híradó

Visszaemlékezés 1942. június 20-ára
a béke és barátság jegyében
Ezen a napon érkeztek meg az
akkori Magyar Királyi Honvédség rádiósai a Don kanyar mellé
a Voronyezstől délre 150 km-re
fekvő Urivba.
Kialakították a hadműveleti területet és rádióösszeköttetést kezdeményeztek a Magyarországon lévő
vezérkarral.
Erre emlékezve a vitéz Szurmay
Sándor Budapest Helyőrség Dandár
közreműködésével, és Hadtörténeti
Intézet és Múzeummal, (HIM), az
intézmény udvarán (1. kép) a Várban került felállításra a -dandár által- rendelkezésre bocsátott R 142
állomás. Az állomás irányítási törzsébe ideiglenesen beépítettünk 30
perc alatt, a telepítési normaidőnek
megfelelően egy R 1340 adó-vevő
berendezést a kiegészítőivel (antennaillesztő, tápegység, kábelek)
együtt.
Az antennarendszer félhullámú 20,2
méter dipol, frekvenciára méretezve
és balun trafóval illesztve a hangolóhoz. Ezzel a technikával létesítettük az összeköttetést a Donnál lévő
expedícióval és néhány lelkes amatőrrel. Az ott lévő amatőr állomás 1
KWatt kimenő teljesítménnyel dolgozott.
A sikeres rádió kapcsolatot amatőr
sávban közvetlen rövidhullámon létesítettük.
A biztos rádióösszeköttetés érdekében indulás előtt az expedícióval
pontos időt egyeztettünk, és számoltuk a várható terjedést is, figyelembe
véve a napfolttevékenységet, évszakot, napszakot (időjárást).
Ennek érdekében két frekvencia körzetet vettünk számításba, a 7 MHzes 40 méteres sávot, és a 14 MHz-es
20 méteres sávot.
Várhatóan jól használható frekvenciának a 14,100 MHz-es frekvenciát
választottuk, a térhullámok terjedésének figyelembe vételével.
Az összeköttetésekre a 20 méteres

sáv csak bizonyos esetekben, nyári
időszakban napfoltmaximum idején
alkalmas. Ilyenkor a légköri zavarokkal gyakorlatilag számolni nem
kell. Légköri kisülések nem voltak,
a Nap forrón sütött. A frekvencia
egyeztetés mellett az alkalmazott
üzemmódot is pontosítani kellett.
Az USB üzemmódot fóniában választottuk a technikai berendezések
miatt.
A fenti megemlékezésről az MTV 1.
élőben pár perc közvetítést adott. A
TV pár perccel 9 óra előtt tudta kapcsolni a helyszínt, a HIM udvarát, de
a terjedés csak 10 óra után vált ideálissá.
A változó térhullámú terjedés másik jellegzetessége az un. fading jelenség. Ez a hatás a vételben tapasztalható, a vett jelek erősség-ingadozásaként jelentkezik.
Ezért a TV közvetítés alatt az ÖK
nem volt tökéletes.
A mért térerő értéke: S4 (1,3 mikro
Volt) volt.
A Videoton (VT) 1987-ben a honvédség részére gyártott -akkor világszínvonalú- berendezése az R
1340 napjainkban is kifogástalanul
működött, de sajnos nem került
rendszerbe. A VSZ nem engedte.Az
elavult R130-as kiváltása lett volna
a cél. A VT sokat gyártott exportra
CN 301 típus megjelöléssel. Nálunk
csak a csapat-próbáig jutott, ezért
kevés db maradt az utókornak.
Műszaki adatok:
A rádióállomás szárazföldi mozgó,
vagy álló objektumokban üzemeltethető, távvezérelhető, rövidhullámú szimplex adó-vevő állomás
amplitudó modulált A3, A3J (az alsó
/LSB/ vagy felső /USB/ oldalsávban)
és távíró A1 és F1 üzemmóddal. Az
üzemi frekvencia beállítást 100 Hzes lépésekben frekvencia szintetizátor biztosítja. A működési frekvencia tartomány 1,5 – 29,9999 MHz.
Nagyfrekvenciás kimenő teljesít-
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mény 100%-os teljesítmény esetén
100 Watt. A teljesítmény 16 Wattig
csökkenthető.
A vevő érzékenysége 10 dB jel/zaj viszonynál 50 Ohm-on 1 micro Volt.
Az adóhoz csatlakoztattuk az
R-1340A.I. automatikus antennaillesztőt, ami biztosította a dipol antenna leillesztését a rádiókészülékhez. A tápfeszültség ellátást a VT
CN 598/A 20-30 Voltig változtatható
és 30 Amperig terhelhető tápegység
látta el.
Tartalékként használtuk az R142
N-be fixen beépített, ma korszerűnek számító HARRIS rádiókészüléket.
A kezelők délre üzembe helyezték
és kipróbálták a 440 Watt kimenő
teljesítményt, ennek köszönhetően
az összeköttetés S8 értékre növekedett az ellenállomásnál.

Emlékezzünk vissza az akkori híradó szolgálatra, helytállásukra és
az általuk használt R3, R7 rádiókészülékekre, (4. kép) melyekkel ilyen
nagy távolságú összeköttetés létesítése technikai csodának számított.
Ezt segítette még az akkor elrendelt
„rádióforgalmazási csend” is.
A használatos távíró (CW) üzemmód nagytávolságú összeköttetést
tett lehetővé. A leadott információ
könnyen kódolható volt.
Ma ezt az üzemmódot sajnos törölték, csak digitálisan kódolt adást,
vagy fónia üzemmódot használnak.
A magyarországi állomáson a HA5IC és HA-5TO hívójelű amatőrök
adtak szolgálatot.
Gebhardt Márton
okl.híradásipari mérnök

Puskás
Híradó

Az elnökség üléseiről
2012. november 16.
Az elnökség az alábbi témákat tárgyalta meg:
1. Az Elnökség tagjai tájékoztatója
az előző elnökségi ülés óta végzett
munkáról.
2. Az őszi közgyűlés (október 11.)
értékelése, tapasztalatai.
3. A következő elnökségi ülésig terjedő időszak feladatai egyeztetése.
4. Egyéb: Az Ifjúsági Tagozat megtartotta alakuló ülését.
Az elnökség tárgyalta a napirendeket, és meghatározta a feladatokat,
kijelölte a végrehajtásért felelős elnökségi tagokat.
2013. január 18.
Az Elnökség az alábbiakat tárgyalta:
1. Az Elnökség tagjai tájékoztatója
az előző ülés óta végzett munkáról.
2. A 2013. évi munkaterv javaslat
megvitatása, módosítása további
feladatok meghatározása.
3. A következő elnökségi ülésig terjedő időszak feladatai egyeztetése.
- A Bírósági végzés megérkezése
után átadás-átvételek zárása, az új
jogosultságok bejegyzése,
- A 2013. tavaszi közgyűlés előkészí-

tése (napirend, lebonyolítás stb.)
- Az együttműködési értekezlet előkészítése.
Az elnökség feladatait elvégezte,
meghatározta az egyes napirendi
pontokhoz kapcsolódó feladatokat,
határidőket és felelősöket.
2012. február 15.
Az elnökség ezen az ülésén az alábbi
témákat tárgyalta meg:
1. Az Elnökség tagjai tájékoztatója
az előző elnökségi ülés óta végzett
munkáról.
2. A 2013. évi munka,- feladat- és
pénzügyi terv javaslatai megvitatása, a közgyűlés elé terjesztendő
anyag véglegesítése. A tavaszi közgyűlés előkészítésének megkezdése,
a tervezett napirend megvitatása, az
előkészítés és végrehajtás feladatai
meghatározása, felelősök kijelölése.
Az év kiemelkedő feladatai előkészítésének megbeszélése, munkacsoportok megalakításának feladatai.
3. A következő elnökségi ülésig terjedő időszak feladatai egyeztetése.
Az elnökség tárgyalta a napirendeket, és meghatározta a feladatokat,
kijelölte a végrehajtásért felelős el-

nökségi tagokat. Kiemelten foglalkozott a Közgyűlés előkészítésével.
Megtárgyalta a BEOSZ küldöttgyűlés és a HOKOSZ közgyűlés egyesületet érintő, tennivalóit.
2013. március 29.
Az elnökség az alábbi témákat tárgyalta meg:
1. Az Elnökség tagjai tájékoztatója
az előző elnökségi ülés óta végzett
munkáról. „Egyesületi munkáért”
elismerés alapítási javaslat elfogadása, a közgyűlési határozati javaslat
elkészítése.
2. A 2013. április 25.-i Közgyűlés előkészítésének folytatása, zárása.
3. Az év további kiemelkedő feladatai előkészítésének megbeszélése,
munkacsoportok kijelölése, nagybani elgondolások megbeszélése
(Kirándulások; „Híradók éjszakája”;
Kopjafaállítás; Jubile-umi Közgyűlés és kapcsolódó rendezvények; Elismerések (HM és egyesületi szint)
megbeszélése).
4. A következő elnökségi ülésig terjedő időszak feladatai egyeztetése.
Az elnökség tárgyalta a napirendeket, és meghatározta a feladatokat,
kijelölte a végrehajtásért felelős elnökségi tagokat.
Ügyvezető alelnök

Híradó egyesületek vezetőségeinek
egyeztető megbeszélése
A korábbi évek hagyományait követve, idén tavasszal is sor került a
híradó egyesületek (klub, szekció,
tagozat) vezetőségeinek egyeztető
megbeszélésére 2013. március 27én 10,00 órakor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és
Honvédtisztképző Karának Hungária körúti Egyetemi Campusán.
A megbeszélés jó hangulatban folyt,
azonban székesfehérvári bajtársunk
temetése (Bernát Károly alezredes)
és egészségügyi okok miatt a tervezetthez képest kevesebben jöttünk
össze.
Az értekezleten képviseltette magát a Fejér megyei Nyugállományú
Klub, Híradó Szekciója, Esze Tamás Honvéd Nyugdíjas Egyesület,
Bólyai Nyugállományú Klub, Bu-

dapesti Nyugállományúak Klubja,
Híradó Tagozat, 43-as Baráti Kör és
mint rendező, a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület.
Az értekezletet elnökünk Prof. Dr.
Rajnai Zoltán nyitotta meg, majd az
egyesületek képviselőinek tájékoztatói következtek.
Az értekezleten közös megegyezés
született az alábbiakról:
1., A jogszabályi változások (Civil
törvény, új Ptk. stb.) adta feladatok
(Alapszabály módosítások, Belső
szabályzók módosítása, kötelező jelentések elkészítése stb.) végrehajtásában egymás segítése.
2., Az együttműködő szervezetek
éves terveinek kölcsönös megküldése már a tervezés adott időszakában
és a végleges változatban is.
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3., Szervezeteink által rendezett eseményekre (kirándulások, megemlékezések stb.) időbeni meghívás.
4., A „Híradók éjszakája” rendezvényhez való kapcsolódás.
5., „A híradó szolgálat katonái emlékére” tervezett kopjafaállításhoz
kapcsolódás.
6., Híradó Múzeum eszközei javításában, a kiállítási körülmények
fejlesztésében és további kiállítási
tárgyak felkutatásában feladat vállalása.
Értekezlet befejezéseként egy rövid
technikai bemutatóra, majd baráti
beszélgetésre került sor.
Karsai Miklós

Puskás
Híradó

Bernáth Károly nyá. alezredes
Egyesületünk ismét gyászol. Közel
90. életévének betöltése előtt elhunyt
bajtársunk, Bernáth Károly nyá. alezredes egyesületünk tagja, aki közvetlenségéért, emberi habitusáért,
önzetlen segítőkészségéért, kiforrott
kapcsolatteremtő képességéért széleskörű tiszteletnek, szeretetnek és
megbecsülésnek örvendett.
Csepeli szakmunkásként – a II. világháborút befejezését megelőző
évben – vonult be a hadseregbe.
Szovjet hadifogságban – az Ideiglenes Magyar Kormány felhívására
– önként jelentkezett a demokratikus magyar honvédségbe, ahol a 3.

Tünde
1952- 2012
Ismételten
mély
gyász érte az egykori VK Híradó Csoportfőnökség és jogutódja a VK Híradó, Informatikai és
Információvédelmi Csoportfőnökség hivatásos- és nyugállo-mányát.
Rövid betegséget követően életének
60. évében elhunyt a Csoportfőnök-

1923 – 2013

vasúti dandár híradó zászlóaljánál
kapott beosztást.
A zászlóalj állományában részt vett
Nyugat-Magyarország
lerombolt
távközlési hálózatának helyreállításában. A háború vége Ausztriában
érte.
Leszerelését követően Csepelen csoportvezető szakmunkásként dolgozott, majd hivatásos tisztként fiatalok kiképzésével, nevelésével foglalkozott.
Katonai szolgálatának zömét a 32.
önálló híradó ezred, illetve a 43.
önálló híradó ezred állományában
töltötte.

A fasizmus feletti győzelem 50. évfordulója alkalmából a „Nemzeti
Ellenállás” emlékéremmel, továbbá
az ukrán kormány emlékérmével és
az orosz kormány emlékplakettjével
tüntették ki.
Nyugállományba vonulását követően sem szakadt meg kapcsolata a
honvédséggel, gazdag tapasztalatait
értékes társadalmi munkájában kamatoztatta.
Emlékét Egyesületünk és a 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred közössége megőrzi.
Dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy
A PTHBE tiszteletbeli elnöke

ség köztiszteletben és szeretetben
álló volt munkatársa Túri Lászlóné
honvédségi közalkalmazott.
Mindannyiunk Tündéjét a szerénység, a munkájáért érzett felelősségvállalás magas szintje, a hihetetlen
munkabírás és önzetlen segítőkészség jellemezte. Kezéből kikerült
munkaanyagok magas tartalmi és
formai szintet képviseltek. Igazi közösségi ember, valamennyi munkatársának megbízható támasza volt.
Korán megözvegyülve – intenzív

elfoglaltsága közepette – egyedül
nevelte gyermekeit, akik mindketten komoly, munkaszerető, művelt,
értékes tagjaivá váltak a társadalomnak.
Búcsútatására nagy részvéttel 2012.
november 27-én került sor a monori
temetőben.
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Egyéniségének emléke
velünk marad!
Az Egyesület elnöksége

Puskás
Híradó

Gál Tibor nyá. zászlós
1938-2012

Rövid súlyos betegséget követően életének 74. évében
elhunyt Gál Tibor nyá. zászlós az egykori VK. Híradó
Csoportfőnökség gépkocsivezetője.
Gyermekkorától vonzódott
a gépjárművekhez és sorkatonai szolgálatának leteltével alakulatánál maradt mint gépkocsivezető.
Később honvédségi közalkalmazottként vállalt gépkocsivezetői beosztást. Az egykori VK Külügyi Osztályánál polgári gépkocsivezetőként

sok tízezer kilométert tett
meg. Munkával főnökei és a
szállított magas szintű vendégek mindvégig elégedettek voltak. A jármű szeretete, az általánostól magasabb
szintű tájékozottsága, tájékozódó képessége, műszaki
felkészültsége és nem utolsósorban
tiszteletteljes kapcsolatteremtő ereje
jól érvényesült munkájában.
Munkabírása, önállósága, szakértelme, segítőkészsége miatt általános
közmegbecsülésnek örvendett.

Kézeli Tamás nyá. ezredes
1935-2013
Súlyos veszteség érte a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület és
a híradó tagozat tagságát, a híradók
szélesebb közösségét.
Hosszantartó, súlyos betegség következtében 2013. január 31-én elhunyt bajtársunk Kézeli Tamás nyá.
ezredes, akinek egész élettevékenysége szorosan kötődött a Haza fegyveres szolgálatához.
1957-ben vonult be sorkatonai szolgálatra az egykori BM Légoltalom
Országos
Törzsparancsnoksága
(LOT) állományába.
Eredményes munkájáért hadnaggyá
léptették elő, és hivatásos állományba vették.
1962- 1966 között elvégezte a Zrínyi
Miklós Katonai Akadémiát.
1978-ig a HM alárendeltségébe került Polgári Védelem Országos Parancsnokság (PVOP) híradó szolgálatának állományában töltött be

különböző szakbeosztásokat.
1978-ban az egykori MN 15. Esze
Tamás híradó ezred parancsnokává
nevezték ki amelyet 6 éven át kiemelkedő felkészültséggel, igényességgel és példamutató követelménytámasztással vezetett.
Az ezred a vele szemben támasztott
követelményeknek mindvégig megfelelt.
Az ezred névadójának történetét kutatva szorosabb kapcsolatba került a
család egyik utolsó leszármazottjával dr. Esze Tamás történésszel.
A kapcsolat eredményeként a késői
utód Esze Tamás életével kapcsolatos történelmi relikviákat adományozott az ezred számára.
Az ezred megszűnését követően
a gyűjtemény a váci Madách Imre
Művelődési Központ kiállítási tárgyainak körét gazdagítja.
Kiemelkedő parancsnoki tevékeny-

Puskás Híradó • a Puskás Tivadar Híradó Bajtársi
Egyesület kiadványa • készült 160 példányban.
Felelős kiadó: Prof. Dr. Rajnai Zoltán Főszerkesztő: Amaczi Viktor • Tördelés: Rajnai Gábor • Olvasószerkesztő: Dr. Horváth
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Kiadja: Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület • Cím: 1143
Budapest, Stefánia út 34. • Postacím: 1438 Budapest, Pf. 371.

1984-ben került hivatásos állományba főtörzsőrmesteri rendfokozattal.
A VK Híradó Csoportfőnökségnél
végzett kiemelkedően eredményes
munkájáért zászlóssá léptették elő.
Munkáját 3 kitüntetéssel, számos dicsérettel és jutalommal ismerték el.
Tulajdonosa volt a Balesetmentes
Vezetésért Kitüntető Cím több fokozatának.
Színes egyénisége mindnyájunknak
hiányzik. Az Óbudai temetőben
kísértük utolsó útjára 2013. január
24-én.
Emlékét megőrizzük!
Dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy
A PTHBE tiszteletbeli elnöke
sége, az ezred elért eredményei
alapján 1984-ben elöljárói a MN
Hátországvédelmi Parancsnokság
(HÁVP) híradó főnökévé neveztették ki. E beosztásában szakértelemmel irányította a magasabb parancsnokság sokrétű híradó szolgálatát.
Számos kitüntetést, számtalan dicséretet, jutalmat kapott. Köztük
megkapta a Magyar Köztársaság
csillagrendjét.
1990-ben került nyugállományba.
Azonnal bekapcsolódott a társadalmi munkába. A nyugdíjas híradó
tagozat titkáraként aktív munkát
végzett.
Temetésére nagy részvéttel a – a Magyar Honvédség Halottjaként - 2013.
február 13-án a váci alsóvárosi temetőben került sor.
Kedves egyéniségének
megőrizzük!

emlékét

Dr. Lindner Miklós nyá. altábornagy
A PTHBE tiszteletbeli elnöke

Az újság
készítését
támogatták:

EMET
Emberi
Erőforrás

A Puskás Híradó valamennyi megjelent lapszáma megtekinthető és letölthető az Egyesület honlapjáról.
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Elismerő érem alapítása
Az Egyesület megalakulása óta folyamatos munkát végez megfogalmazott
céljai megvalósításáért. Munkánk során mindig számíthattunk a híradó
szolgálatnál meghonosodott bajtársi szellemre, a végzett munkáért érzett
felelősségre, az adott szó becsületére. Ennek köszönhető, hogy sikerült egy
szélesebb körben ismert és elismert szakmai – társadalmi egyesületet létrehozni, kitűzött céljainkat megvalósítani.
A végzett munka mindig önkéntes volt, de ennek elismerésére az Elnökség szerint időnként szükség van. Ebből a gondolatból kiindulva az elnökség javasolja az „EGYESÜLETI MUNKÁÉRT” elismerő érem alapítását. Az
előterjesztést a Közgyűlésen ismerteti az Elnökség.

A HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT (Stefánia út 34-36.) ajánlataiból:

A HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT (Stefánia út 34-36.) ajánlataiból:

