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A posta megnyitása

1862 előtt körülményesen jutott el a levél és egyéb postai küldemény Apáczára�. A postakülde-
mények Orosházáról minden hétfőn és csütörtökön érkeztek Tótkomlósra, ahonnan minden kedden 
és pénteken küldték tovább Apáczán, Kígyóson át Kétegyháza felé. Természetesen ellenkező irány-
ba is közlekedett a kocsiposta járat ugyanazon napokon. 

Apáczán 1862. május 1-jén nyílt postakiadóság. A postanyitás századik évfordulójának évében, 
1962-ben Miklya Jenő tollából település-történeti könyv jelent meg, amelyben megemlékezik a 
posta megnyitásáról is. A postakiadóság létrehozásának körülményeit az alábbiakban Miklya Jenő 
könyve� alapján idézzük fel:

„A község – Apácza – lakosságának szaporodása révén, egy kisebb környék központja lett, sze-
repe növekedőben volt fejlett dohánykultúrája nyomán. Ennek volt köszönhető az apácai posta fel-
állítása az országos postahálózat fokozottabb kiépítése keretében.

1862-ben a megyei kormányzót értesítette a nagyváradi cs. kir. postaigazgatóság, hogy az év 
május 1-én Apáczán posta kiadóságot állít fel, melynek vezetője az orosházi postamester, Lázár Ist-
ván lett.

Ezzel egy időben hirdetmények adták tudtul ezt az eseményt a következőképpen:

»Hirdetmény«

»Csanád megyében kebelezett Apácza helységben folyó évi Május 1-én új posta kiadóság életbe 
lépend, mely levél és szekér postai küldemények, az utóbbiak csak kisebb terhek, legfőbb 10 fontnyi 
súlyig, felvételével és kézhez szolgáltatásával foglalkozni fog: összeköttetését pedig Orosházáról 
hetenként négyszeri küldő posta járatok által nyerendi, melyek minden vasárnap, kedd, csütörtök 
és szombaton következő rendben közlekednek:

Elindulás: Orosházáról délután 4 óra 45 perckor
 Apáczáról estve 7 óra 15 perckor

Megérkezés: Apáczán 6 óra 45 perckor estve
 Orosházán 9 óra 15 perckor estve

Az új posta kiadóságának forgalmi köréhez Apácza községen kívül még a puszták: Kis Apácza, 
Bodzás, Elek–Eperjes, Gyula–Eperjes, Földvár, Gerendás, Hegyes, Megyes és Szöllős tartoznak.

Nagyváradon Április hó 18-án 1862. 
Cs. kir. posta igazgatóság«”

� Ez az írás a posta megnyitásának 150 éves évfordulójára 2012-ben helyben megjelent mű átdolgozott változata. 
� A település neve 1908 óta Csanádapáca.
� Miklya Jenő: Csanádapáca. Adatok a község történetéhez, földrajzához, néprajzához.  Kiadta: Községi Tanács, Csanádapáca, 

�96�. 44–47. o. 
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A postakiadóság a mai Széchenyi utca végén állott, egy egyszerű 
kertészházban.

Tehát 1862-ben kezdte meg működését a posta Apácán. Ettől az időtől 
használtak postabélyeget, valamint bélyegzőt, melynek felirata: „APÁCZA” 
volt.  Ezt Miklya Jenő a könyvében a postatörténeti bibliográfia alapján 
örökítette meg. 

1908-ban a község elöljárósága úgy döntött, hogy az „Apácza” nevet 
Csanádapáca névre változtatja, hálából, amiért Csanád vármegye átvette a 
községet Békés vármegyétől.

1913-ban kapta meg a község a távíró és távbeszélő használatának lehe-
tőségét, ami igen komoly előrelépés volt. Ennek segítségével egyre köny-
nyebb lett a környező városok, falvak elérhetősége.

A posta létrehozásakor még nem volt kövesút Apáczán, azonban a köz-
ségi elöljáróság többszöri felkérésére sikerült a Békéscsabát Orosházával 

összekötő utat kikövezni, így a postahivatal is megközelíthető lett kövesúton.  Amikor az Alföldi 
Gazdasági Vasút segítségével a postaszállítás már vasúton történt, a vasútállomás is könnyen meg-
közelíthető volt, mert az akkor már meglévő kövesút mellett épült fel. 

postamesterek

1913–14-ben még nem volt kinevezett postamester Csanádapácán, bár az akkori Helységnév-
tárakban a hivatal már fel volt tüntetve I. pttb.-ként [posta távíró távbeszélő], Csanád vármegye, 
Mezőkovácsházi járásban lévő községként.

Az 1931-ben megjelent Közlekedési Szaknaptárban már ez szerepelt: 
Csanádapáca II. pttb. Csanád Sz. ö., Sosskó Jánosné.�

Az 1936. évi Postás Szaknaptár szerint Csanádapáca II. pttb. Csongrád 
Sz. ö., vezető Sosskó Jánosné, született Heisler Ida 1924. V. 1,  mv. 43350. 
Bo. Sosskó László pk. [értsd: Sosskó László postakezelő].5

Az 1939-ben megjelent Közlekedési Szaknaptár szerint már Sosskó 
László volt a posta vezetője. Kinevezésének időpontja: 1938. október 17.6

Az 1940–42–43–44-ben megjelent Postás Szaknaptárak szerint a hiva-
tal vezetőjének személye nem változott. A hivatal besorolása hol I., hol II. 
osztályú volt, feladata továbbra is posta-, távíró- és távbeszélő-szolgálat 
ellátása. A posta Csanád megyéhez tartozott. Beosztott dolgozó nincs fel-
tüntetve, ha volt, neve nem került be a Postás Szaknaptárba.

� Közlekedési Szaknaptár 1931. 191. o.
5 Postás Szaknaptár 1936. 438. o.
6 Postás Szaknaptár 1939. 337. o.

Apácza posta bélyeg-
zője 1871-ből

postabélyegző 
„CSAnáDApáCZA” 
felirattal, 1938. ápr. 11.  
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postavezetők és postai dolgozók 1945 után

A Postás Útmutató 1948-as kiadása szerint Csanádapáca postameste-
ri hivatal II. pttb. Szegedi Postaigazgatóság. Postamester: Sosskó Lász-
ló. Kezelők: Nagyistók Ferenc, Pataky Béla. Altisztek: Csernus Ferenc, 
Marosi Sándor.

Következzék most a Csanádapáca postahivatalnál őrzött létszám-
könyv alapján összeállított névsor! 

postavezetők
Kuczora Sándorné (kor.) Csehi Ferencné (szül. Babos Jolán) 

 1949. jan. 1–1976. júl. 31.
Annus Lajosné, Rakonczai Klára 1976. aug. 1–1987. okt. 31.
Benkő Lajosné, Szekeres Irén 1987. nov. 31–2006. jan. 27.
Silló Lászlóné, Csicsely Mária 2006. jan. 27 –  

postatiszti munkakörben dolgozók
Rehák Sándorné, Lovas Magda          1953–1957
Flender Ilona 1957–1961
Náfrádi Ida, Kun Gáborné 1957–1964
Csepregi Etelka, Fodor Ferencné 1958–1959
Rakonczai Józsefné 1961–1965
Gugolya Mária, Flender Pálné 1961–1964
Polcsek Éva 1962–1964 
Oláh Erzsébet, Széll Mihályné 1964–1968
Pipis Ilona, Nagy Józsefné 1962–1971
Szekeres Irén, Benkő Lajosé 1968–2006
Mazula Margit 1970–1972
Kővágó Erzsébet, Hegedűs Lászlóné 1970–1975

A Fő utca 1945 előtt, képeslap (OSZK)  Csanádapácai képeslap 1945 előtt (OSZK)  

Csernus Ferenc (1945)

Csepregi etelka (1958)
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Harangozó Erzsébet 1971–1974
Szekeres Etelka, Botyánszki Gáborné 1974–1997
Annusné Tóth Mária 1976–1990 
Zsadány Sándorné, Hrabovszki Mária 1976–1979
Pacsika Ilona, Haba Lászlóné 1980–2000
Venyerszki Irén, Sóki Árpádné 1988–1993
Paulcsik Zsuzsanna, Tóth Lászlóné 1988–1991
Börcsök Mihályné, Sziveri Mária 1985–1997
Silló  Lászlóné, Csicsely Mária 1987– 
Annus Istvánné, Vlád Valéria 1989– 
Sipka Györgyné, Csepregi Éva 2000–
Kuri Szilvia 2002–2008
Lentiné Sándor Éva 2008– 

Kézbesítők
Csernus Ferenc 1943–1957
Kolozsi András 1948–1967
Kingyel András 1955–1958
Harangozó András 1957–1958
Harangozó Pál 1957–1982
Pleskonics István 1958–1959
Márton József 1958–1963
Kispál Antal 1959–1970
Molnár József 1963–1964
Mucsi István 1964–1964
Andrusik Béla 1967–1968
Virág Jánosné 1967–1968
Lenti Péter 1968–1970
Rehák Sándorné 1970–1971
Kiss István 1970–1973  
Németh Sándor 1971–1972
Rajki Jánosné 1972–1986
Venyerszki Jánosné 1973–1976
Szabó Károly 1973–1996
Kiss Istvánné 1971–2004
Varga Magdolna 1981–1984
Fülöp Péter 1983–1985
Nagy Istvánné 1985– 
Nagy István 1986–2006

Kolozsi András, Csernus Ferenc, 
Kingyel András (1957)

Jobbra: 

nagy Istvánné 
(2005)

Benkő Lajosné (2005)
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Kajári Mihály 1985–2003
Kuri Györgyné 1992–2000
Kovács Lajosné 2003 –  
Pacsika Mária 2004 –  
Süli Erzsébet 2006–2009
Deák János 2006 –  

Mi derül ki a szemlekönyvekből?

Sajnos, nem sok írásos dokumentum található Csanádapáca posta történetéről. Szentesre kerül-
tek a posta bizonyos megmaradt emlékei, de ezek elsősorban szemlekönyvek. 

A posta munkáját a szemlekönyvben értékelték az igaztóságtól érkező területi biztosok, vagy a 
megyei postahivataltól (Békéscsaba 1.) jövő, ellenőrzéssel megbízott dolgozók.

Szemlekönyvből mindig csak egy lehetett a hivatalban! Amíg az be nem telt, nem lehetett mási-
kat nyitni. Hitelesítését csak az igazgatóság megbízott dolgozója végezhette el. 

A postahivatalban végzett munkáról az 1950–1960-as évekből fennmaradt szemlekönyvekből 
tudtunk némi képet kapni, bár az olvasása igen körülményes, hiszen abban az időben a szemleköny-
vi beírások még kézzel, indigóval történtek. A hivataloknál természetesen az indigós másolat ma-
radt – a területi biztosok az eredeti példányt elvitték magukkal –, s bizony most, 50–60 év után már 
ezeket az indigós példányokat elég nehéz olvasni!

Az mindenesetre megállapítható, hogy az ellenőrzések alkalmával főpénztári hiányt egyetlen al-
kalommal sem állapítottak meg, a kezelési pénztárban és az egyesített felvételnél is 10–20 forintos 
hiányok fordultak elő.

Hibák inkább az ügyiratok és nyomtatványok kezelésében akadtak. A kézbesítők munkájával 
kapcsolatban nagyon kevés volt a hibapont.

Ebben az időben a hivatal már III. osztályú volt, egy hivatalvezető, két tiszti munkakör, vala-
mint két belterületi és két külterületi kézbesítő volt rendszeresítve.

A hivatalvezetőnek a szemlekönyvben kellett átadnia a szolgálatot, ha szabadság vagy egyéb tá-
vollét miatt több napig nem volt a hivatalban. Az egyik szemlekönyvben sikerült megtalálnunk azt 
a hivatalátadás-átvételt, amikor Kuczora Sándorné a Csanádapácán eltöltött 27 év szolgálata után 
nyugdíjba vonult, s a hivatal vezetését átadta Deim Lajos rendszeres helyettesnek: 

„Hivatal átadás

A hivatal vezetését a Szegedi Postaigazgatóság 4300/1976. sz. utasítása alapján a nyugállo-
mányba vonuló Kuczora Sándornétól Deim Lajos rendszeres helyettesnek átadtam.

        Kuczora Sándorné sk.                                                   Deim Lajos  sk.

Gátszegi Ferenc sk. közvetített.”

Ezt a kis idézetet, mint érdekességet emeltem ki Csanádapáca postahivatal 1959–1979 közötti  
szemlekönyvéből. A szemlekönyvet olvasva az ember teljes képet kaphat egy-egy hivatal szerte-
ágazó munkájáról.
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emlékeim a szemlékről

Természetesen a szemle – vagy postásnyelven „rovancs„ – mindig kora reggel kezdődött, ami 
azt jelentette, hogy a hivatalhoz már reggel 5–6 óra között megérkeztek az ellenőrzést végző terü-
leti biztosok, és első teendőjük volt, hogy a főpénztárban lévő, előző napról maradványként visz-
szatartott készpénzt ellenőrizzék, hogy fillérre megvan-e, valamint az előző napi pénztárszámadás 
egyezett-e? A főpénztári munkában az a szép, hogy az mindig, minden nap „napra kész”. Annak 
mindig egyeznie kellett! Volt olyan, hogy 1–2 forintot órákig kerestünk, esetleg 2 vagy 5 fillért, hi-
szen 1957–58-ban még ilyen aprópénz is létezett. Egy táviratfeladási űrlap akkor 8 fillérbe került! 
A helyi levél díja is 8 fillér volt.

Egy-egy ellenőrzés alkalmával külön, minden postai ágazatban végzett munkát értékeltek az 
ellenőrzést végző biztosok. Külön a pénzfelvételt, az egyesített felvételt, a távírókezelést, a távbe-
szélő-kezelést, a hírlapkezelést, a csomagfelvételt, a kézbesítést. A kézbesítésen belül külön a kül-
deményfajták kézbesítését, levél, utalvány, távirat stb. Természetesen ellenőrizték a hivatalvezető, 
vagy az általa megbízott személy ellenőrzési tevékenységét is. 

Csanádapáca postahivatal  ellenőrzésével – mivel kis hivatal volt – általában ugyanazok a biz-
tosok voltak megbízva. Szigorúak voltak, de a dolgozók mégis szerették őket. Feltétlenül meg kell 
említeni Újházi László és Tóth József területi biztosokat, akik tulajdonképpen úgy jöttek oda, hogy 
már mindenki ismerte őket, s bár a feladatuk a dolgozók munkájának ellenőrzése volt, mégis sze-
rették őket. Észrevételeiket, ha hibát találtak, a dolgozók elfogadták, tudomásul vették, s igyekez-
tek kijavítani, hogy a következő ellenőrzésnél ne legyen észrevétel. Persze aki dolgozik, az hibázik 
is – nincs tévedhetetlen ember...

A hivatalvezető munkáját külön értékelték, hiszen ő volt a felelős a postán történtekért. 

Volt olyan időszak, amikor a dolgozók az ellenőrzés eredménye alapján kapták a „jutalmat”. Ezt 
az alapfizetésen felül adták. Volt, amikor Csanádapáca dolgozói is kaptak jutalmat, mert jól végez-
ték a munkájukat. Persze olyan is előfordult, hogy nem kaptak dicséretet, mert olyan hibákat talál-
tak az ellenőrző biztosok, ami miatt nem kaphattak. Ezt tudomásul is vették. De ilyenkor a többi 
munkatárstól fejmosást kapott, aki miatt nem kaphattunk jutalmat.

 Kutatásaim során, amikor a szentesi postatörténeti gyűjteményben keresgéltem, és az ott lévő 
szemlekönyveket kézbe vettem, bizony csak csodálkoztam, hogy mi mindenre kiterjedt az ellenőr-
zés! Akkor – 1957–58-ban, kezdő postásként – szinte nem is érzékeltem, hogy milyen nagy munkát 
végeztünk, hogy a lakosság igényeit kielégítsük. Most láttam, milyen nagy kihívás volt, hogy a hi-
vatalvezető minden feladatát teljesítse. Akkor egyesített felvevőként, távíró- és távbeszélő-kezelő-
ként nem tűnt fel, hogy más is dolgozik rajtam kívül. 

   

 Fodor Ferencné (Csepregi Etelka)
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Csanádapáca posta 1968–2006 között – ahogy az emlékeimben él

  Gyermekkoromban, abban az épületben, ahol ma a posta működik, egy orvosi rendelő volt, és 
egy nagyon rendes doktor bácsi lakott. Ha beteg voltam, a szüleim ide hoztak el. A posta akkor a 
templom mellett, a Batthyány utca sarkán állt. Általános iskolásként az évközben összegyűjtött ta-
karékbélyegek után mindig ott kaptuk kézhez a megspórolt pénzünket. A mai helyére a 60-as évek-
ben költözött a posta. Az akkori postavezető többször emlegette, hogy 56-ban még a régi helyén 
volt, Miklya Jenő könyvéből pedig azt tudjuk, hogy 1962-ben már a mai épületben működött.

  1968 márciusában éppen üresedés volt a postánál, jelentkeztem. A Szegedi Postaigazgatóságra 
kellett mennem „elbeszélgetésre”. Pár nap múlva értesítettek, hogy felvettek, mehetek dolgozni. A 
posta feladata abban az időben egyesített felvétel, pénzfelvétel, távíró- és távbeszélő-kezelés, hír-
lapkezelés, csomagfelvétel és kézbesítés volt.

  A felvett küldeményeket naponta továbbítottuk az akkor még közlekedő kisvonattal. Az ide 
címzett küldemények is vonattal érkeztek. A postától a vasútállomásig lovas kocsival szállítottuk ki. 
Naponta, zárás után a kocsi előállt – a fogatos Molnár Józsi bácsi volt –, és egy kézbesítő kíséreté-
ben ő vitte ki a vonat érkezésére az aznap felvett küldeményeket. Emlékszem, a téli időszakban, a 
disznóvágások idején volt olyan hétfő, amikor 100–110 csomagot pakoltunk a lovas kocsira. Szom-
bat–vasárnap sok háznál disznóvágás volt, és annak egy része hétfőn postai csomagban indult a vá-
rosba, a gyerekeknek, rokonoknak. A vasúti szerelvényen volt egy úgynevezett mozgópostakocsi, 
ahol már postás dolgozók vették át a küldeményeket. Ez visszafelé ugyanígy működött: reggel vo-
natérkezésre kiállt a lovas kocsi a kézbesítővel az állomáshoz, és az érkezett küldeményekkel be-
ballagtak a postára. Onnan aztán – átvétel és feldolgozás után – a kézbesítőink vitték a címzettek-
nek. A kisvonat 1971-ben megszűnt, azóta a szállítás közúton történik postai járművekkel.

A postahivatal már akkor is III. osztályú posta volt, egy postavezetővel, kettő tiszti munkakör-
ben dolgozó beosztottal, négy belterületi és egy külterületi kézbesítővel. A falu lakóinak száma 
és a kézbesítendő küldemények száma indokolta az 5 kézbesítő alkalmazását. Abban az időben 
(1970-es évek) még igen sok volt a külterületi lakott ingatlanok száma, sok volt a tanyán élő em-
ber. A külterületi kézbesítőnek a távolság és az útviszonyok miatt nem volt könnyű dolga. Ezért a 
kézbesítés is hol kerékpárral, hol kismotorral, hol lóháton történt. A posta lótartási átalányt fizetett 
a kézbesítőnek azért, hogy télen, amikor más módon nem tudta a tanyákat megközelíteni, lóháton 
eljusson a legtávolabbi tanyába is a kézbesítendő küldeményekkel. Az 1970-es években aztán egy-
re többen költöztek be a faluba. Mára már csak pár külterületi címhely van, a külterületi kézbesítő 
státusz megszűnt. 

A posta épülete 1963-ban A posta épülete 1998-ban
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  A másik nagy terület a távíró- és 
távbeszélő szolgáltatatás. Mivel akkor 
még lényegesen kevesebb autótulajdo-
nos volt, kevesebb alkalom a személyes 
találkozásra, egy-egy ünnepnap, név-
nap, születésnap, jó hír, rossz hír alkal-
mával az emberek dísz- vagy sima táv-
iratot küldtek egymásnak. Egyes név-
napokon, például Mária-, Erzsébet-, 
Sándor-, József-napon, vagy karácsony, 
húsvét alkalmával a felvett-továbbított 
és érkezett dísztáviratok darabszáma 
elérte a 70–80-at. Nagyobb postahiva-
talokban külön távírda működött, ahol 
előbb távíró-, majd telex-gépeken to-
vábbították a táviratokat. A kisebb pos-
ták, mint mi is, telefonon adtuk-vettük a 
táviratokat. Ma már a táviratok darab-
száma lecsökkent, a mobiltelefon és a 

számítógép korában sok-sok más mód is van a jókívánságok kifejezésére. A távbeszélő-szolgálat 
pedig a postákon mára teljesen meg is szűnt. 

Munkaviszonyom kezdetén még úgynevezett kézikapcsolású távbeszélőközpont működött a 
postahivatalban. Ez azt jelentette, hogy postai dolgozó közreműködése nélkül sem helyi, sem tá-
volsági beszélgetést nem tudtak az emberek folytatni. Csanádapácán ebben az időszakban a közü-
leti- és magánelőfizetőknél összesen 38 készülék volt. Ezekkel a készülékekkel csak a helyi postát 
lehetett hívni, ahol a hívó és hívott fél készülékét zsinórpárokkal a postai dolgozó kapcsolata ösz-
sze. Távolsági beszélgetések pedig csak a nagyobb postákon lévő távbeszélő-központokon keresz-
tül tudtak létrejönni. A mi kis központunkról csak Orosháza és Békéscsaba posta távbeszélő-köz-
pontjai voltak hívhatók. Az összeköttetés ezekkel a postákkal légkábelen történt. Télen sokszor elő-
fordult, hogy a hótól, zúzmarától ezek a kábelek leszakadtak, és így a falu teljesen el volt zárva a 
külvilágtól. Ez azonban mindkét irányban egyszerre csak nagyon ritkán fordult elő. A központok 

terheltsége egyre nőtt, egyre többet kellett a kapcsolásra várni. Előfordult, 
hogy egy ügyfél délelőtt lejegyeztetett egy telefonszámot és csak délután 
került sor a beszélgetésre. Ennek a kis központnak a kezelése nem volt 
egyszerű, kezdő dolgozóknak mindig ez volt a „mumus”, ez volt a leg-
nehezebb. Gyakorlat kellett hozzá, mire megtanulta, melyik figyelőkulcs 
melyik zsinórpárhoz tartozik, melyik esőlemez melyik előfizető hívását 
jelzi. A távhívós, tárcsás készülékek megjelenésével a mi kis központunk 
is „kiöregedett”, azóta valahol már csak múzeumi tárgy. Az okostelefonok 
korában sokan nem is tudják, hogy ilyen is volt...

A hírlapkézbesítés terén szintén több változás történt. Mivel akkori-
ban nem volt olyan sok hírforrás, mint ma, az emberek újságokból infor-
málódtak. Sokkal több újságot kézbesítettünk, mint ma. Például: Szabad 
Föld hetente 650, Békés megyei Hírlap naponta 350, Népszabadság 150, 
hogy csak az ismertebbeket említsem. Előfizetői- és árus hírlapkézbesítés-
sel is foglalkoztak kézbesítőink. A hírlapfelelős feladata volt az előfizetői 
nyilvántartás vezetése, a kézbesítők által beszedett díjak havi elszámolása,  

A posta dolgozói 1994-ben
Nagy Istvánné, Kiss Istvánné, Kuri Györgyné, Kajári Mihály, 
Benkő Lajosné, Nagy István, Paulcsik Istvánné, Szabó Károly

Szabó Károly  
(1992)
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az árus hírlapok napi kiosztása és heti elszámo-
lása. Természetesen mindez manuálisan, hiszen 
számítógép akkor még nem volt. Később, ami-
kor a megyei hivataloknál és a körzeti postáknál 
megjelent a számítógép, az előfizetői nyilvántar-
tások és elszámolások már ezeknek a postáknak 
a segítségével történt. A kisebb hivatalokban, 
így Csanádapácán is megszüntették a hírlapfele-
lősi munkakört. A hírlapkézbesítés csökkenésé-
vel azonban kézbesítők munkája nem csökkent, 
táskájukat mostanában a számlalevelek töltik 
meg, és persze újabb és újabb feladatokat kap-
nak. Például részt vesznek sorsjegyek és a Posta 
Biztosító termékeinek értékesítésében is.

  A postai munkák mindegyikénél nagyon 
fontos a pontos, figyelmes munkavégzés, de a 
pénzkezelésre ez fokozottan igaz. Ezért a pénz-
tárba általában kezdő munkatársakat nem ül-
tettek, ezt mindig a gyakorlottabbak végezték. 
Munkaviszonyom kezdetén még forgalomban 
voltak 2, 5, 10, 20, 50 filléres érmék. A 10, 20, 
50 és 100 forintosok még papíralapú bankjegyek 
voltak. A befizetett csekkek fillérre végződtek. 
Például: 125 Ft 52 fillér, azaz 125,52 forint. Természetesen a feladott pénzküldeményeket manuá-
lisan, fajtánként külön naplóban könyveltük, napi záráskor minden naplót összeadtunk, elkészítet-
tük a napi mérleget, amelynek természetesen fillérre egyeznie kellett. Ha nem, akkor újra kezdtük 
a teljes napi egyeztetést. A napi leszámolásokat 
a főpénztáros – a mi kis postánkon egyben pos-
tavezető is – végezte. A kézbesítők készpénzzel 
való ellátása és az aznapi kifizetések végén a le-
számoltatása is az ő feladata volt. A hivatal napi 
forgalmi adatait aztán egy havi összesítőbe átve-
zettük, ami akkora volt, hogy kiterítve az aszta-
lon alig fért el, ezért magunk között csak „lepe-
dőnek” neveztük. A napi számadásokat napon-
ta, a havit havonta továbbítani kellett az Igaz-
gatóságra, illetve Budapestre. Az összeadógépek 
megjelenésével ez a munka is egy kicsit köny-
nyebb lett. A számítógépek pedig még többet se-
gítenek. A felelősségteljes, pontos munkavégzés 
azonban a mai napig nagyon fontos. Egy-egy új 
címletű bankjegy megjelenésekor – ezekből elég 
sok volt – fokozott figyelemmel kellett dolgozni.  
A különböző megtakarítások értékesítése, a 
bankkártyák megjelenése és sok más új termék 
bevezetése sok változást hozott és hoz a mai napig, ami a dolgozóknak újabb és újabb feladatokat, 
kihívásokat jelent, aminek igyekeznek megfelelni.

Börcsök Mihályné, Silló Lászlóné  
(1996)

Silló Lászlóné (1997)
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 A postai munkában – mint az élet más területén – nagyon-nagyon sok változás, fejlődés történt. 
Ez a munka szerteágazó és sokrétű. Főleg egy ilyen kis postán, ahol mindenkinek minden osztály 
feladatait ismernie kell, hiszen kis létszámmal kell az ügyfelek igényeit kielégíteni és az elvárások-
nak megfelelni. Ez csak akkor lehetséges, ha mindenki egyformán tenni tud és akar a jó cél érde-
kében, ha a munkatársak bíznak egymásban, tisztelik és megbecsülik egymás munkáját, egyszóval  
jó kis közösség, jó kollektíva működik együtt. Ebből a szempontból is szerencsésnek mondhatom 
magam, mert a hosszú évek során sok munkatársam volt, de mindig jó  közösségben tudtunk együtt 
dolgozni. Volt akivel szoros, volt akivel kevésbé szoros barátság alakult ki. A mai napig szeretettel 
gondolok mindegyik munkatársamra. Ismertük egymás gondját-baját. Volt olyan időszak, amikor 
4–5 óvodás–kisiskolás „postásgyerek” várakozott az ügyféltérben „csendesen”, hogy végre egyez-
zen a pénztár, bezárjunk, és együtt induljunk haza. Hosszú idő telt el az első munkanaptól az első 
nyugdíjas napokig, de végig jó érzés volt, hogy Csanádapáca posta dolgozóival együtt a mai napig 
én is a postások nagy családjába tartozom.

                                                                                 Benkő Lajosné (Szekeres Irén)

A  posta 2006-tól napjainkig
 

 Az utóbbi években rohamos informatikai, technológiai fejlődésnek, modernizációnak, szerve-
zeti átalakulásoknak vagyunk részesei. Nagy változások történnek a világban, az országban, így a 
Magyar Posta Zrt-ben és a mi életünkben is itt, Csanádapácán.

Például ilyen változások a postán: csatlakozás az Integrált Postahálózathoz (Csanádapácán 
2006-tól), Országos Logisztikai Központ, postaliberalizáció 2013. január 1-jétől. Ezek a változások 
postánkat is közvetlenül érintik. Manuális postából gépes posta lettünk. Ez egyszerűen fogalmazva 
azt jelenti, hogy az ügyfelek kiszolgálása manuálisan történik, és a háttérben utólag kell számító-
gépre vinni az adatokat, itt kell elkészíteni a napi pénztárjelentést.

 2012 szeptemberében bekapcsolták postánkat az online rendszerbe, ami azt jelenti, hogy azóta 
az ügyfelek közvetlen kiszolgálása is számítógépek segítségével történik.   

A posta dolgozói voltak 2012-ben: 

Silló Lászlóné postavezető
Sipka Györgyné pénzforgalmi ügyintéző
Annus Istvánné, Lentiné Sándor Éva küldeményfelvevő
Kovács Lajosné, Deák János, Nagy Istvánné, Pacsika Mária értékesítő, kézbesítő

Ahhoz, hogy munkánkat az elvárásoknak megfelelően tudjuk végezni, a változásokat napi szin-
ten kell követni, ezért folyamatosan képezzük magunkat (tantermi képzések, távoktatások, gyors-
oktatások, önképzés).

Változott az irányító szervezet is, ahová postánk tartozott/tartozik.

Körzeti postánk: korábban Békéscsaba 1 sz. posta, 2012. július 1-jétől Mezőkovácsháza posta

Postaigazgatóság: korábban Szegedi Postaigazgatóság, 2012. július 1-jétől Kelet-magyarorszá-
gi Területi Igazgatóság, Debrecen
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A szervezeti változásokon kívül 2010-ben részesei voltunk „postánk” felújításának. 2010. ápri-
lis 15. és október 15. között ideiglenes helyen, a Szent Gellért út 53. szám alatt működött a posta. 
Csanádapáca Önkormányzata biztosította az ideiglenes helyet, a volt TSZ-épületben. Fél évig dol-
goztunk itt. 

Felújítás után szép, modern, a kor követelményeinek megfelelő postát vehettünk át – mi, dol-
gozók és az ügyfeleink. Az új posta nyitottpultos, postaboltos, padlófűtéssel, légkondicionáló be-
rendezéssel, automata ajtóval stb. van felszerelve. Jó itt dolgozni, és jó ügyfélnek lenni. Ügyfeleink 
kulturált, modern körülmények között vehetik igénybe a postai szolgáltatásokat. A küldemények 
feladásán (levél, csomag) kívül igénybe vehetnek pénzügyi-banki szolgáltatásokat, megtakarítási 
lehetőségeket. Értékesítjük a Posta Biztosító „termékeit” is, immár online rendszerben. A postabolt-
ban kereskedelmi áruk széles választéka és lottózó várja betérő ügyfeleinket.

                                                                                    Silló Lászlóné (Csicsely Mária)

A posta dolgozói 2012-ben

Balról jobbra: Lentiné Sándor Éva, Nagy Istvánné, Deák János, Pacsika Mária, Annusné Vlád Valéria, Sipka 
Györgyné, Silló Lászlóné, Kovács Lajosné
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A felújított postaépület 2012-ben (fotó: Lovászi J.)

A felújított posta ügyféltere 2012-ben (fotó: Lovászi J.)


