
A HSHE 2010. évi tevékenységének bemutatása 

 

 
1./ Kirándulások, múzeumlátogatások, rendezvények 
 
Szeretnénk – a Hírközlési Múzeumi Alapítvánnyal együttmőködve – felkeresni az alábbi 
múzeumokat és kiállítóhelyeket: 
 
= Diósd. Televízió- és Rádiótörténeti Kiállítás 
 
= Budapest, Bélyegmúzeum 
 
= Taliándörögd, Ipartörténeti Mőemlék (Busz) 
 
= Budapest, Telefóniai Múzeum 
 
= Telekom Székház, Puskás Tivadar szobrának megkoszorúzása 
 
= Adventi ünnepség – Saxlehner Palota. 
 
= Minden hónap elsı szerdáján kirándulás a budai, pilisi hegyekben. 
 
2./ Kiemelt projektek 
 
= Díjkitőzés a „Kábelüzemi emlékek és emléktárgyak” témakörben. 

A cél az, hogy minél több pályamő érkezzen be annak érdekében, hogy a „Százéves a 
Kábelüzem” címő emlékkönyv a lehetı legszélesebb körbıl tudjon forrásanyagokra 
támaszkodni. 

 
= Balatonudvari üdülı kihasználása, fenntartása, fejlesztése, saját és más távközlési 

dolgozók bevonásával. 
 
= Profi pályázatíró alkalmazása 

Egyesületünk attól a szándéktól vezérelve, hogy jelentısen növelje a HSHE anyagi 
bázisát, 2010. év július hónap 01. napjától profi pályázatírót kíván foglalkoztatni, 
megbízási díj ellenében. Ennek a forrását is pályázati úton kívánjuk elıteremteni. 

 
= „Dr. Szarka György Országos Postás és Távközlési Természetbarát Találkozó és 

Túraverseny. 
A hagyományokat folytatva – saját és külsı forrásokra támaszkodva – 2010. évben is 
több csapattal veszünk rész az OPTTT veszprémi rendezvényein. 

 
= Böllérverseny Újszentmargitán. 

Folytatva a 2008-as évben indult hagyományt – a HHT ’98. Kft-ével közösen – csapatot 
indítunk az újszentmargitai böllérversenyen. Az eseményre meghívjuk a „Távközlési 
Szakszervezet” (TÁVSZAK)és a „Távközlési Dolgozók Érdekvédelmi Alapítványa” 
(TDÉA) képviselıit is. 
 
 

 



3./ Elnökségi ülések, közgyőlések. 
 
= Elnökségi ülések. Kéthavonta egy alkalommal tartjuk az elnökségi üléseket. Ezeken 

meghatározzuk azon legfontosabb feladatokat (költségvetés, munkaterv, Alapszabály, 
stb.) melyek biztosítják az Egyesület törvényekkel és Alapszabállyal összhangban álló 
mőködését. Az ülésekrıl emlékeztetık készülnek, ezeket felhelyezzük a honlapunkra. 

 
= Közgyőlések. Az idei évben is március és december hónapban fogunk közgyőlést tartani. 

A közgyőlés, mint az Egyesület legfıbb döntéshozó szerve, dönt az Alapszabály 
módosításáról, a költségvetés elfogadásáról illetve a megelızı pénzügyi év lezárásáról, a 
munkaterv elfogadásáról, és minden olyan kérdésrıl, melyet az Alapszabály a közgyőlés 
hatáskörébe utal. A közgyőlés egyben a régi kollégák találkozó helye, a kötetlen 
beszélgetések színtere. 

 
4./ Pályázatok. 
 
Az idei évben a következı szervekhez kívánunk pályázatot benyújtani: 
 
= Nemzeti Civil Alap 
 
= Norvég Alap 
 
= Távközlési Dolgozók Érdekvédelmi Alapítványa 
 
= „A Budapest Távközléséért Alapítvány” 
 
= Magyar Telekom Nyrt 
 
= Magyar Posta Zrt. 
 
5./ Baráti találkozók, beszélgetések  
 
Szándékunkban áll, hogy meglátogassuk egykori kolléganıinket és kollégáinkat és 
elbeszélgessünk velük életükrıl és a Kábelüzemhez kapcsolódó emlékeikrıl. 
 
6./ Segélyek 
 
Egyesületünk a korábbi évekhez képest szélesebb körben igyekszik a segélyezési 
tevékenységét kifejteni. Ennek szellemében azt tervezzük, hogy – a Segélyezési Bizottság 
aktív közremőködésével – feltárjuk a nehéz helyzetbe került tagjaink életkörülményeit és a 
lehetıségeinkhez mérten mind anyagi, mind lelki támogatást nyújtunk számukra. 
 
7./ „A százéves a Kábelüzem” címő emlékkönyv összeállítása 
 
2010. év február hónap 08. napján összeül az emlékkönyv összeállítását menedzselı és 
felügyelı szerkesztı bizottság. 
 
A törekvésünk az, hogy – ha a szükséges anyagi forrásokat elıteremtjük – 2012. évben, az 
Egykori Kábelüzem fennállásának 100. évében jelenjen meg az emlékkönyv. 
 



8./ Emlékek, relikviák győjtése 
 
Felkutatjuk azokat a magnetofon felvételeket, melyeken jeles mőszaki kollégáink emlékeznek 
a régi idık technikáira, technológiai eljárásaira. Mészáros Ödön győjteményébıl kiválogatjuk 
azokat a fotókat, melyek a leghitelesebben tükrözik a Posta Központi Kábelüzem elmúlt 
évtizedeit. Rácz Barna barátunk egy albumot ıriz Pócs Sarolta korhő rajzaival, ezt az anyagot 
megpróbáljuk digitalizálni. Ismételten felkeressük a Saxlehner Palotában Dérszegi Miklós 
„Kábeles birodalmát”, és felmérjük a „Hírközlési Múzeumi Alapítvány” győjteményeibe 
átengedett relikviákat. Sáfár József relikvia győjtı bevonásával igyekszünk összegyőjteni a 
helyi hálózat szerelés szerszámait, szerelési anyagait. 
 


