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Híradó szakasz alakul Szentesen
SZŐCS CSABA
2009.01.30. 16:00

Szentes - Két év után újraszervezik a 37. II. Rákóczi Ferenc Mőszaki Zászlóalj
híradó alegységét. A szakasz akkor szőnt meg, amikor a szentesi alakulat
dandárból zászlóaljjá alakult. A legénységi állomány feltölthetı létszáma a
közelmúltban több mint 700-ra emelkedett, amibıl jelenleg mintegy 200 hely
még kiadó.
A gazdasági válság következtében sorra szőnnek meg a
munkahelyek és jelentenek csıdöt a vállalkozások
országszerte, miközben a Magyar Honvédség
folyamatosan várja azokat, akik szerzıdéses katonának
állnának. A szentesi 37. II. Rákóczi Ferenc Mőszaki
Zászlóalj feltölthetı létszáma a közelmúltban több
mint 700 fıre emelkedett, amibıl jelenleg mintegy 200
hely még kiadó.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.
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– Fıként C vagy C, E kategóriás gépkocsivezetıi
Milyen a legutóbbi hírlevél?
jogosítvánnyal rendelkezıket várunk a civil életbıl –
tudtuk meg Varga István mérnök alezredestıl, a Kurcaparti alakulat parancsnokhelyettesétıl. – Tavaly a tiszthelyettesi és a legénységi
állomány 46 új taggal gyarapodott. Igaz, a tisztek létszáma 9 fıvel csökkent, ıket
magasabb beosztásba helyezték.

Szentesi katonák. Elvégzik a munka dandárját.
Fotó: Karnok Csaba

A mőszaki zászlóalj tavaly december elején kezdte újraszervezni híradó szakaszát. Az
alegység 2007-ben szőnt meg, amikor dandárból zászlóaljjá minısítették át a szentesi
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alakulatot. A szakaszban egy hadnagy irányítása mellett 27-en szolgának majd. Az
állomány még feltöltés alatt áll, eddig átcsoportosítással 11, szakirányú
végzettséggel rendelkezı katonát helyeztek oda, illetve 8 ember kapott befogadó
nyilatkozatot. İk csak akkor kerülhetnek a szakaszhoz, ha teljesítik az egészségügyi
alkalmassági vizsgálatot és a három hónapos alapkiképzést.
A parancsnokhelyettes elmondta, a híradó alegység felállítása májusban befejezıdik.
Feladatuk, a hosszú távú rádióösszeköttetés biztosítása lesz. Katasztrófahelyzet
esetén, ha egy operatív csoportnak például ki kell települni a helyszínre – amely akár
több száz kilométerre is lehet –, a megfelelı eszközök segítségével zavartalanul
megoldható a csoport, s az alakulat közötti kommunikáció és információáramlás.
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