
A HSHE 2009. évi tevékenységének bemutatása 

 

2009. január 
 
 
Az elnökség kétszer is ülésezett, a márciusi közgyőlés alapos elıkészítése végett. Az elnökség 
elkészítette az Alapszabály módosítás tervezetét, megvitatta a 2008-as évre vonatkozó 
pénzügyi beszámolót és jóváhagyta a 2009-es év munkatervét. 
 
2009. február  
 
 
Egyesületünk is elhelyezte a megemlékezés virágait Sziráki Zsolt (Martfő), Tutkovics Gyula 
(Dombrád), Varga Gábor (Balatonudvari), és Misek Henrik, Solnay Dezsıné, Leskó József és 
Taracközi László (valamennyien: Budapest) temetésén. Intézkedtünk aziránt, hogy egykori 
dolgozónk, Kósza Imréné felvételt nyerjen a Polgárdi városában lévı Idısek Otthonában. 
 
Pályázatot nyújtottunk be a Norvég Alaphoz és a Távközlési Dolgozók Érdekvédelmi 
Alapítványához, de sajnos nem kaptunk ezen két helyrıl támogatást. 
 
Február 23-án megtekintettük a Sziklakórházat. 
 
2009. március 
 
Március 6-án 42 tagtársunk jelent meg a közgyőlésen. A közgyőlés elfogadta az Alapszabály 
módosítást, a 2008. év kiértékelését tartalmazó elnöki beszámolót és a 2010. évi munkatervet. 
 
Március végén – csatlakozva a Hírközlési Múzeumi Alapítvány dolgozóihoz – kirándultunk a 
tatai várhoz és az Öreg Tóhoz. 
 
2009. április 
 
 
İrizve a hagyományokat, idén is megkoszorúztuk Puskás Tivadar szobrát.  
 
Életút interjút készítettünk Szirbek Róberttel, Egyesületünk tiszteletbeli elnökével. 
 
2009. május   
 
 
12 fıs lelkes csapatunk – mint minden évben – idén is kitakarította a Balatonudvari üdülı 
házait elvégzett minden olyan munkát, ami szükséges volt a szezonra való felkészülés 
érdekében. 
 
Beadványt intéztünk a Fıvárosi Bírósághoz a kiemelten közhasznú jogállás elnyerése végett. 
Ezt elıször meg is kaptuk, de késıbb a Fıvárosi Bíróság – elfogadva a Fıvárosi Fıügyészség 
aggályait – csak a közhasznú minısítést találta megalapozottnak. 
 
2009. június 
 



Felkerestük a Saxlehner Palotát. Ez a Palota ad otthont – egyebek mellett – a 
Postamúzeumnak. A múzeum látogatást követıen Légmán Miklós tájékoztatást adott a Palota 
megtartása érdekében indított polgári peres eljárás állásáról. Végül készült egy színes 
csoportkép rólunk, amit eljuttattunk egyik legidısebb kollégánkhoz, a 83 éves Dérszegi 
Miklóshoz. İ – idıs kora ellenére – még a Hírközlési Múzeumi Alapítvány dolgozója ma is. 
Ezen Alapítvány és Egyesületünk 2008-ban együttmőködési szerzıdést kötött. 
 
2009. augusztus 
 
Három csapattal is részt vettünk az immár 48. alkalommal megrendezett Országos Postás – 
Távközlési Természetbarát Találkozó és Túraversenyen. A rendezvényrıl készült fényképeket 
feltettük a világhálóra és azok az alkalomra összeállított újságban is megjelentek. 
 
2009. szeptember 
 
Felkerestük Rákoscsabán Ujj Lajos barátunkat és életút interjút készítettünk vele. Lajos bácsi 
Egyesületünk szerény ajándékát hálás szavakkal köszönte meg és búcsúzáskor gyönyörő 
szılıfürtöket ajándékozott nekünk. 
 
2009. október 
 
A Budai Központi Kerületi Bíróság elıtt sikerrel képviseltük érdekeinket abban a peres 
eljárásban, melynek tárgya a Balatonudvari üdülı jogi státuszának tisztázása. 
 
Egy baráti találkozóra hívott meg minket Rácz Barna barátunk. Vele Légmán Miklós készített 
interjút. A beszélgetés végén Barna megmutatta Pócs Sarolta rajzait, melyek felidézték azokat 
a kollégákat, akik az ötvenes és hatvanas években dolgoztak a Posta Központi Kábelüzemnél. 
 
A várban megcsodáltuk a Telefóniai Múzeum rendkívül izgalmas relikviáit. Több helyen 
olvashattunk dicsı elıdeinkrıl, s az egyik tablón ott állt a felirat: „1912-ben indult el a 
Kábelüzem jogelıdje.” 
  
2009. november   
 
Ebben a hónapban Polgárdi városában meglátogattuk az Idısek Otthonában Kósza Imrénét és 
találkoztunk a Bohus házaspárral józsefvárosi lakásukban. 
 
A Balatonudvari üdülıben elvégeztük a téli felkészüléssel kapcsolatos munkákat. 
 
November 27-én és 28-án szerveztük meg az Újszentmargitai Böllérversenyt, mely igen 
kedvezı fogadtatásra talált Egyesületünk tagjai körében. 
 
2009. december 
 
December 3-án megtartottuk 44 tag jelenléte mellett az évzáró közgyőlést. 
 
December 21-én – a Hírközlési Múzeumi Alapítvány által szervezett – Adventi Ünnepségen 
vettünk részt.  
 



December 31-én felköszöntöttük a Kábelüzem egykori dolgozóját, Dr. Kende Rezsıt, aki 
ezen a napon ünnepelte 101. születésnapját. 
 
Segélyezési tevékenységünk 

 

2009. évben 50.000 forint rendkívüli segélyt nyújtottunk elhalálozott tagunk, Sziráki Zsolt 
családjának. Idısebb kollégáink számára (Kósza Imréné, Dérszegi Miklós, Uj Lajos, Bohus 
György, Rácz Barna) összesen 30.000 forint összegő segélyt adtunk, vásárlási utalvány 
formájában. Úgy ítéltük meg, hogy ez a forma hasznosabb a készpénznél, mert a felhasználó 
maga dönti el, hogy a segély összegét mire költi el. 
 
Emlékek és relikviák győjtése 

 

Oldal Ferencné egy nagy dobozban olyan fényképeket hozott be az Egyesületünk székhelyére, 
melyek a régi Kábelüzem hétköznapjait és ünnepnapjait idézik fel. Légmán Miklós pedig 
felkutatta és az HSHE rendelkezésére bocsátotta a „Hetvenéves a Kábelüzem” címő kiadvány 
komplett anyagát. Rétfalvi Iván postamérnöktıl pedig beszereztük a „Távíró vezetékek” címő 
tudományos dolgozat kéziratát. Szegedi Imre építésvezetı pedig hosszú oldalakon keresztül 
írta le visszaemlékezéseit. 
 
A relikviák győjtése, illetve A Hírközlési Múzeumi Alapítvány részére való átengedése terén 
megemlítjük, hogy a Miskolci látványtárba kerültek Kiss Gyula kollégánk kábelmunkásokat 
ábrázoló faszobrai, valamint a kábelszerelık 1932-es, jubileumi tablói. A Diósdi Rádió- és 
Televiziótörténeti Múzeumban csodálhattuk meg az elsı magyarországi koaxiális 
kábelvonalak létesítése során használt munkagépeket, szerszámokat, mérıeszközöket. A 
Telefóniai Múzeumban pedig több fényképes tabló és különbözı típusú kábelek mellett 
örömmel fedeztük fel a Bécsi távkábel emlékét idézı porcelán szobrot, mely egykor a 
Kábelüzem igazgatói szobáját díszítette.         
 
 


