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Munkánk 2015-ben 
 

Január 06.-án 15 postát értesítettünk, akiknek ez évben jubileumuk, vagy érfordulójuk lesz 
fölajánlottuk részükre segítségünket. 

Január 28.-án Juhászné Pálnok Lenke, Labát László, Tóth László és Verók István kiállítás rendezést 
végzett. (24 óra önkéntes munkavégzés.) 

Januárban Borsos Ibolya, Masa Aranka és Nagy Istvánné tovább népszerűsítették a Múltidéző 3. 
könyvet. Január 30-án lezártuk a támogatói listát. 203 fő összesen 410.000 forinttal támogatta 
kiadványunkat. Nevük a könyv elején fönnmarad az utókor számára. 

Január és február hónapban dr. Lovászi József szerkesztő és dr. Lovászi Józsefné a Múltidéző 3. 
című könyv nyomdai előkészítését végezte. A szerkesztő és segítsége 256 óra önkéntes 
munkavégzéssel járult hozzá a könyv elkészítéséhez. A szerzők 176 óra önkéntes munkavégzés 
keretében kutatásokat végeztek az írásaikhoz és beszerezték a hiányzó hivatkozásokat. 

Február 12.-én dr. Lovászi József és Tóth László Hódmezővásárhelyen tárgyalt a Múltidéző 3. könyv 
nyomtatásáról. Megbeszélték az ütemezést és a könyv bemutathatóságának időpontját. 

Február 14.-én Unginé Frányó Erika lekönyvelte és lezárta 2014 évet. Tárgynapon 6 óra önkéntes 
munkavégzéssel gondoskodott a kettős könyvelésünk vezetéséről és zárásáról. A NAV felé a 
szükséges jelentési kötelezettségének is ezen a napon tett eleget. 

Március 18.-án a Norma nyomda gépkocsija Szentesre szállította a Múltidéző 3. könyvet. Annak 
átvételéről, emeletre történő szállításáról és 11 csoportba történő szétosztásáról három fő gondoskodott 
18 óra önkéntes munkavégzéssel. 

Március 20.-án Alapítványunk a PSZE Szegedi Szervezetével közösen szakmai rendezvényt 
szervezett, amely része volt a Múltidéző 3. könyv bemutatása és kiosztása. A kiadványt Kisfaludi Júlia 
a Postamúzeum igazgatója mutatta be, a szerkesztésről pedig dr. Lovászi József alapítványunk titkára 
beszélt. A rendezvényen 59 fő vett részt. A terem berendezését az előkészületeket, a lebonyolítást és a 
kiállítás bemutatását hét fő (Verók Istvánné, Faragó Györgyné, Megyesi Józsefné, és még négy fő 
segítette) összesen 28 óra önkéntes munkavégzéssel. 

Április 15.-én Sáfár József történetkutató, a távírómúzeum működtetője kereste fel kiállításunkat. A 
látottak után javasolta, hogy az idén 140 éves távíró üzembe helyezésre tekintettel legyen távíró 
kiállítás. Az ehhez szükséges tárgyi eszközökről és azok Szentesre történő szállításáról díjmentesen 
gondoskodni fog. A felajánlást köszönettel vettük és a kuratóriumi ülésre halasztottuk a döntést.  

Április 18.-án Hódmezővásárhelyen a „Vásárhelyi Filatéliai Napok” rendezvények keretében három 
előadás hangzott el. Felkérésre a második előadó Tóth László alapítványunk elnöke volt. „A múlt 
emlékeinek őrzése” címmel adott tájékoztatást értékmentő és hagyományőrző tevékenységünkről. A 
„Bélyegkiállítás” kiegészítéseként elhangzó előadás jó alkalmat adott alapítványunk és a szentesi 
állandó kiállítás népszerűsítésére.  

Április 29.-én 20 fő (Juhászné Pálnok Lenke, Megyesi Józsefné, Verók Istvánné, Verók István, Szél 
Sándor, dr. Lovászi József, Terhesné Tóth Ilona, Szemán Béláné, Farkas Ilona, Pető Józsefné, Molnár 
Gabriella, Hrabovszky Mátyásné, Orova Istvánné, Nagy Istvánné, Rácskai Józsefné, Illés Jánosné, 
Illés János, Pósa Ferenc, Veszelka Jenőné és Tóth László) összesen 70 óra önkéntes munkavégzéssel 
elvégezték a kiállítótermekben a tavaszi nagytakarítást, a kiállítás rendezését, aktualizálását és a 
mobilkiállítás szállításra való előkészítését. 
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Április 29.-én volt az év első kuratóriumi ülése, ahol a kuratórium minden tagja részt vett.  A kiadott 
meghívó szerint a határozathozatalok megtörténtek. Az „Alapító okirat” aktualizálását és módosítási 
kérelmet a Verók ügyvédi iroda 7 óra önkéntes munkavégzéssel biztosította. 

Május 12.-én a Szentes Városi Televízió felvételt készített a kiállításunk bemutatása és ismertetése 
céljából, amelyet hétvégi magazin műsorában szombat és vasárnap 2 óránként ismételve sugárzott, 
ezzel is népszerűsítette tevékenységünket. A TV-nek Verók István kiállítás-vezető nyilatkozott.  

Május 13.-án Szegedről 52 fő nyugdíjas tekintette meg a postatörténeti kiállítást. A három részre 
osztott csoport részére Juhászné Pálnok Lenke, Verók István és Tóth László tartott tárlatvezetést. Nagy 
Istvánné koordinálta a csoportokat, Megyesi Józsefné, Verók Istvánné és Faragó Györgyné pedig a 
vendéglátásról gondoskodott. Az eseménnyel kapcsolatban 24 óra önkéntes munkavégzés merült fel. 

Május 20.-án Nyárlőrinc posta kiállítási anyagainak átadása és Szentesről történő elszállítása Verók 
István közreműködésével megtörtént. 

Május 21.-én Unginé Frányó Erika könyvelő elküldte a KSH részére előírt statisztikai jelentést. 
Korábban már feladásra került a PK-142-es Egyszerűsített mérleg, eredmény-kimutatás és 
közhasznúsági jelentés, valamint annak szöveges kiegészítése és a Fővárosi Bírósághoz való 
beküldése. Május 13-án Szentes város Önkormányzatának adóhivatala részére föladásra került a 
nemleges iparűzési bevallás, valamint május első felében a 13KOZ nyomtatványon a NAV részére 
beszámoltunk az 1%-os felhasználásokról és jelenlegi tartalékunkról. Olajos Árpád és Széllné Tóth 
Ibolya szakmai szemmel ellenőrizték könyvelőnk munkáját, és azt rendben találták. A beszámolási 
kötelezettségeket Unginé Frányó Erika 12 óra önkéntes munkavégzéssel biztosította. 

Május 24.-én Nyárlőrinc posta 110. születésnapja alkalmából a falunapi rendezvénysorozat 
nyitányaként postai ünnepségre került sor. Pénzváltó István Nyárlőrinc polgármestere, Torkos László 
a Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság területi üzemeltetési osztályvezetője voltak a szónokok, a 
kiállítást pedig Tóth László mutatta be. A kulturális műsort a helyi iskola biztosította. Magyar Anna, 
Kiss Ildikó, Tóth Tímea és a könyvtár dolgozói a kiállítás előkészítésével és 11 napos felügyeletével 
96 óra önkéntes munkavégzést fejtettek ki. A kiállítást 420 fő tekintette meg. 

Június 9.-én a szentesi vasutasok nyugdíjas csoportjának 27 tagja kereste fel kiállításunkat. 
Érdeklődéssel hallgatták Verók István tárlatvezetését és Juhászné Pálnok Lenke szakmai ismertetését. 

Június 10.-én és június 11.-én a Klauzál Gábor Általános iskola két osztálya 44 fővel tekintette 
meg kiállításunkat. Az eleven gyerekek figyelmét elsősorban a működő technika kötötte le. Kiállítás-
vezetőnk és segítői pedagógiai ismereteiket is fölhasználva próbálták a tanulók figyelmét a 
látnivalókra koncentrálni. A tanév végének közeledtével a tanárok is minden igyekezetükkel a rend és 
fegyelem fenntartásán, és az ismeretek játékos formában történő ismertetésén fáradoztak. Ezen a 
napon vette át mobil kiállításunk egy részét Tóth Tímea és segítője a kecskeméti Múzeumi Éjszakák 
kiállításához. 

Június 13.-án a szentesi Boros Sámuel Középiskola 26 tanulója tekintette meg kiállításunkat. 
Lényegesen nagyobb és célirányosabb volt az érdeklődés, mint az általános iskolásoknál. Az iskolás 
csoportok idegenvezetését Juhászné Pálnok Lenke, Megyesi Józsefné és Verók István végezték. 

Június 20.-án Kecskeméten a Múzeumok éjszakája program keretében a főposta is kinyitott, 
alapítványunk mobil kiállítást biztosított az eseményhez. A kiállítást több százan tekintették meg. A 
kiállítással kapcsolatban 26 óra önkéntes munkavégzés merült fel. 

Június 30.-án Kecskemét 1. sz. posta visszaszállította a kölcsönvett anyagot, amelyet Verók István 
vett át. 
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Július 1-én Újszentiván alpolgármestere és a Rendezvényház vezetője tekintette meg kiállításunkat, és 
kölcsönvette mobil kiállításunk egy részét a falunapi rendezvényhez. Az anyagot Verók István és Tóth 
László adta át. 

Július 3.-án 17 órakor Újszentiván Önkormányzata és alapítványunk koszorút helyezett el Nátly 
József sírján. A megemlékező beszédet Tóth László mondta, kegyelet koszorúját pedig Illin József a 
PSZE Szegedi Terület elnöke és Nagy Istvánné alapítványunk kurátora helyezte el. Még ezen a napon 
17.30-kor a falunap nyitányaként a községi rendezvényházban kezdetét vette az újszentiváni posta 
megnyitásának 110. évfordulójára szervezett megemlékezés és kiállítás megnyitó. Az önkormányzat 
nevében Putnik Lázár polgármester beszélt, az alapítványunk képviseletében pedig dr. Lovászi József 
alapítványi titkár mutatta be a látnivalókat. A kulturális műsor jó kiegészítése volt a megnyitó 
felröppentett 30 postagalamb. A falunap egyik fellépő művésze Postás Józsi volt, aki nagy 
közönségsikert aratott. Újszentivánon a kiállítás három napig állt az érdeklődők rendelkezésére. A 
rendezvénnyel kapcsolatban 42 óra önkéntes munkavégzés merült fel. Több mint 700 fő látta a 
kiállítást. 

Július 4.-én Tompán a városnapi ünnepély volt a 110 éves posta megünneplése és a postatörténeti 
kiállítás megnyitása. Véh László Tompa polgármestere és Rácz Tamásné a Kelet-magyarországi 
Területi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg, a kiállítást pedig Tóth László alapítványunk elnöke 
mutatta be. A kulturális műsorban a helyi óvodások és iskolások működtek közre. A zsúfolásig 
megtelt terem hallgatói részesei lehettek a régi korok postásainak elismerésében és vitéz Gombos 
György egykor postamester unokájának köszöntésében. A kiállítás július 10-ig állt az érdeklődők 
rendelkezésére. A szervezéssel, rendezéssel, a kiállítási tárgyak szállításával és a terem hétnapos 
őrzésével összesen 112 óra önkéntes munkavégzés merült fel. A kiállítást 640 fő tekintette meg. 

Július 9.-én Labát László munkájának és Sáfár József közbenjárásának köszönhetően egy 
négyporcelános telefonoszloppal gazdagodott kiállításunk. A megfelelő helyre történő eljuttatás és 
bemutathatóság érdekében 8 óra önkéntes munkavégzés merült fel. Ezen a napon újszentiváni 
vendégek is voltak, akik visszahozták a kölcsönzött anyagot, és érdeklődéssel tekintették meg az 
állandó kiállításunkat. Verók István és Tóth László gondoskodott az anyag visszavételéről és közben 
kiállítás rendezést is végeztek. 

Július 17.-én Sopronból Pécsről és Szegedről összesen 11 fő tekintette meg az alapítványunk 
gyűjteményét. Dr. Horváth Sándor PSZE elnök elismerően szólt azokról az értékekről, amelyek az 
alapítványnak köszönhetően összegyűjtésre és kiállításon történő bemutatásra kerültek, további 
eredményes munkát kívánt. 

Augusztus 8.-án ünnepelte Mátételke posta megnyitásának 100. évfordulóját. A centenáriumi 
megemlékezés, és kiállítás megnyitás a falunapi rendezvénysorozat kezdete volt. Posta részéről Ötvös 
Tamás a Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság értékesítési osztályvezetője, Mátételke részéről 
pedig Nagy Noémi polgármester tartott ünnepi megemlékezést. A kiállítás augusztus 24-ig állt az 
érdeklődök rendelkezésére. Kurityán Mihály és Gieszinger István nagy segítséget nyújtott a 
szervezésben és a kiállítás megvalósításában. A megnyitó színvonalát emelte a sokszereplős kulturális 
műsor a postagalambos alkalmi bélyegzés és közel 50 postagalamb röptetése. A rendezvénnyel 
kapcsolatban összesen 98 óra önkéntes munkavégzés merült fel. A kiállítást 230 fő látta. 

Szeptember 7.-én Verók István és Tóth László átvette a Mátételkéről visszaérkezett kiállítási anyagot. 
A hiányosságok pótlása után összecsomagolták a nagybánhegyesi posta 130. születésnapja alkalmából 
kiküldésre kerülő tárgyakat és okiratokat. 12 óra önkéntes munkavégzés 
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Szeptember 12.-én a Kormányhivatal közel 40 fővel látogatta meg a postatörténeti kiállításunkat. Az 
alapítványunk részéről Borsos Ibolya, Faragó Györgyné, Juhászné Pálnok Lenke, Labát László, dr. 
Lovászi József, Megyesi Józsefné, Nagy Istvánné, Verók István és Verók Istvánné segített a vendégek 
elkalauzolásában, illetve gondoskodott a szakszerű idegenvezetésről. 18 óra önkéntes munkavégzés. 

Szeptember közepén Unginé Frányó Erika áttekintette az éves költségeket, gondoskodott a hiányzó 
tételek lekönyveléséről, teljes körű számszaki ellenőrzést végzett, és meghatározta a nyereséges 
működés lehetséges módjait. 12 óra önkéntes munkavégzés 

Szeptember 19.-én Nagybánhegyes posta ünnepelte megnyitásának 130. évfordulóját. A Petőfi 
Sándor Művelődési Házban berendezett kiállítás megnyitására és az ünnepélyre sok helyi lakos és 
környékbeli postás eljött. Sándor János postavezető nagy igyekezettel fáradozott a rendezvény sikerén. 
Kender Ferencné nyugdíjas postavezető nagy segítségére volt. A rendezvény szónokai Farkas Sándor a 
település polgármestere és Ötvös Tamás a Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság osztályvezetője 
volt. A kiállítás bemutatásáról Tóth László gondoskodott. Az igényes kulturális műsort Dohányosné 
Gulyás Zsuzsanna (szavalatával Baranyi Ferenc: A hírhozóhoz) és Petőné Keszeli Kitti tanárnő 
énekszámaival („Tábortűz” és „Azért vannak a jó barátok”) biztosította. A rendezvényen a nyugdíjas 
részt vett dr. Sebestyén Balázs Chrenka Károly dédunokája és Tetlák János egykori postaforgalmi diák 
is. A helyi támogatóknak köszönhetően a rendezvény kiegészítéseként igényes állófogadás volt 
évfordulós tortával. 98 óra önkéntes munkavégzés. A kiállítást 340 fő tekintette meg. 

Szeptember 26.-án Békéscsabán a „Főpályaudvar” Turisztikai Központban dr. Lovászi József és Tóth 
László megtekintette azt a levélszekrényt, amely alapítványunk közreműködésével került oda. A 
tájékoztató táblák elkészítéséről gondoskodtunk és kihelyezését megbeszéltük Sós Imrével. a Zerge 
Egyesület elnökével. 

Szeptember 26-án Doboz posta ünnepelte 150. évfordulóját. A sűrű cseppekkel hulló ellenére nagyon 
sok helyi és környékbeli ember eljött a 150 éves posta ünnepi emlékezésére és kiállítás megnyitására. 
A szabadtérre szervezett esemény ott is került megtartásra. Köves Mihály polgármester köszöntötte a 
megjelenteket, majd az egyik kézbesítő kolléga fia szavalta el Varró Dániel „Mért üres a postaláda 
mostanában” című versét szavalta el. Ezt követően Ötvös Tamás a Magyar Posta Zrt. Kelet-
magyarországi Területi Igazgatóságának értékesítési osztályvezetője tartotta meg ünnepi 
megemlékezését. Beszédében az általános postamúlt kiindulva, eljutva a dobozi postáig és annak 150 
éves történetéig. Szólt napjaink postájáról és postásairól. Ezután egy nagyon szép énekszóló 
következett, majd Illin József a PSZE Szegedi Területi elnöke nagyon részletes ismertette Doboz 
község történetét. Kiemelten szólt a gróf Wenckheim család szerepéről a község és környék életében 
betöltött szerepéről. Elmondta, hogy 150 évvel ezelőtt a posta nyitása részben nekik köszönhető. 
Említést tett a volt postásokról köztük özv. Széchy Tamásnéról, aki a világhírű úszóedző édesanyja 
volt. A postai épületek történetét is részletesen ismertette.  Ezt követően a dobozi néptánc együttes 
szórakoztató műsorát láthatta a rossz idő ellenére is kitartó népes közönség. Az ünnepség végén 
elmondta gondolatait és életének egyes szakaszait ismertette Jeanne-Marie Wencheim Dickens  
grófnő. Külön is említést tett a postáról és a levelezés általi kapcsolatokról. Ezt követően a jelenlévők 
megtekintették a postatörténeti kiállítást és a Széchy Tamás Emlékház minden látnivalóját. A 
rendezvénybe bekapcsolódott dr. Kovács József képviselő úr is, aki a Népjóléti bizottság alelnöke. A 
támogatóknak és a dobozi postásoknak köszönhetően volt ünnepi torta és szívélyes vendéglátás is. A 
rendezvény és hét napos kiállítás összesen 128 óra önkéntes munkavégzéssel járt. 

Október 8-án a központi Posta Világnapi ünnepségen részt vett Verók István kurátor a szentesi 
kiállítás vezetője és Tóth László. Verók Istvánt a posta megítélésének javításáért, az ügyfélkapcsolat 
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erősítésért és az alapítványunkban végzett tevékenységéért „Kiváló munkáért vezérigazgatói 
elismerés”-ben részesült. A jelenlévő 360-380 fős közönség hatalmas tapssal fejezte ki egyetértését a 
vezetői döntéssel.  

Október 9.-én a Postai Világnapon a szegedi Rádió 88. köszöntötte a postásokat és egy órás 
időintervallumban csak a postai témák, illetve postai dalok szerepeltek. (pl. Postás Józsi) Tóth 
Lászlóval a kuratóriumunk elnökével készült az a riport, amely a későbbi műsorban meghatározónak 
minősült. 

Október 14-én tételes átvettel történt a mobil kiállításról (Doboz) visszatért anyagokról. Verók István, 
Tóth László és Gáspár Elemér kiállítás rendezést végzett. 

Október 21-én Juhászné Pálnok Lenke, Megyesi Józsefné és Verók István a Fábiánsebestyénből 
érkezett 28 diáknak és 2 fő kísérőnek mutatta be postatörténeti kiállításunkat. 

November 4-én Gáspár Elemér, Sáfár József, Szél Sándor, Tóth László és Verók István előkészítette 
az előadótermet és távíró-kiállítást a november 7-i rendezvényre. Labát László kiépítette az internetes 
vonalat az előadók igénye szerint. A meghívók elkészítését és a médiák tájékoztatását dr. Lovászi 
József végezte. Az előkészülettel összesen 48 óra önkéntes munkavégzés történt. 

November 7-én Szentesen HTE és PSZE Szentes 1. sz. postával közösen a „140 éves a szentesi 
távíró-történelem” kiállításhoz kapcsolódóan szakmai előadásoknak adott otthont. A magas színvonalú 
előadások sorát Kovács Attila a Pollák Antal Szakközépiskola igazgatója nyitotta. Megemlékezésében 
felidézte Pollák Antal életét és munkásságát. Őt Juhász Gyula követte, aki a „Szupergyors Internet 
Projektről” tartott részletes ismertetését. Ezután került sor a kiállítás megnyitására. Szabó Tibor a 
NMHH irodavezetője a kiállításon kívül az általános távíró-történelemmel is foglalkozott. A második 
blokk első előadója Fischer Gábor a Szegedi Televízió műszaki vezetője volt. Érdekes előadást tartott 
a mai kor televíziózásáról, közben felhívta a figyelmet a technika adta lehetőségek kordában tartására. 
Kálmán Miklós a Megyei Kamara képviselőjeként ismertette a mérnökök helyzetét, munkáját és a 
felelősségükről is beszélt. Illin József a PSZE részéről dr. Bohus Mihály a HTE nevében mondta el 
gondolatait. A távíró-történeti kiállítást Sáfár József történetkutató mutatta be. A 44 résztvevőn kívül a 
média is élén figyelmet szentelt a rendezvénynek. Többek között a Szentes TV és a Kurca TV 
riportokat készített, amelyek a figyelmet a 140 éves szentesi távíró-történetre irányítják. 

November első felében szórványosan, majd csoportosan jöttek az emberek megtekinteni a távíró- és a 
postatörténeti kiállítást.  17-én Szegvárról 22 fős nyugdíjas csoport, Árpádhalomról pedig 15 
iskolás nézte meg a tárlatokat. Juhászné Pálnok Lenke, Megyesi Józsefné és Verók István mutatták be 
a tárlatot. 18-án Fábiánsebestyénből 53 tanuló és 6 fő kísérő tekintette meg a kiállítást. Juhászné 
Pálnok Lenke, Megyesi Józsefné, Tóth László és Verók István voltak a tárlatvezetők. Közben Nagy 
Istvánné előkészítette majd a bizottság elé jóváhagyásra terjesztette a selejtezési jegyzőkönyvet. 

December 1-jén Szegeden a Varga Mátyás Emlékházban a kiállításokat működtető civil szervezetek 
képviselői részére volt találkozó. Ott több útmutató és segítő előadás hangzott el. A minisztérium 
képviselője beszélt a követelményekről és az érdemi munkáról. Sok hozzászóló volt, többek között 
Molnár Gabriella, aki a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítványt képviselte ezen rendezvényen. 

December 2.-án kibővített kuratóriumi ülés, amelyen a 2015. évi munkánk értékelése és a jövő év 
legfontosabb teendők kerülnek megvitatásra, valamit pénzügyi gazdálkodásunk áttekintése és a 2016. 
évi költségterv összeállítása és elfogadása, valamit megemlékezés a 10. születésnapról. 

Szeged, 2015.12.02. 

        Tóth László 


