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I. Postamesterek (1948-ig) 

Ahol a listában évszám szerepel, az azt jelzi, hogy az adott évre vonatkozó országos vagy 
helyi forrásban ráakadtunk az akkori szabadszállási postamester nevére.  

A számok előtt, -közben és -után található 3 pont (…) azt jelzi, hogy nem találtunk olyan 
forrást, ami az adott postamester kinevezésének kezdő vagy záró évszámára vonatkozik, 
illetve két évszám között nem találtunk folytonosságra utaló adatot.  

 

Postamesterek névsora 

1789 –  (?) Az első postamester 1789-től Gózon Sándor községi jegyző volt, akit 
két fia, előbb Lajos, majd Sándor követett a postamesterségben. Ők 
hárman több mint 80 évig (1789-től kb. 1872-ig) vezették a 
postamesterséget. (Forrás: Tóth Sándor helytörténeti kutató cikke a 
várostörténeti kötetből) 

Arról sajnos nincs adat, hogy apa és fia, majd pedig az egyik és a másik 
fiú közt mikor történt a postamesterség átadása. 1789-től id. Gózon 
Sándor volt a postamester, ez biztos. Ő 54 éves korában, 1808-ban halt 
meg. Lajos fia valószínűleg ekkor vette át a postát, de lehet, hogy apja 
beteg lett, és még halála előtt átadta a postát Lajosnak. Gózon Lajos 
1838-ban halt meg, feltehető, hogy fivére, [ifjabb] Gózon Sándor ekkor 
vette át a postát. Ő 1872-ben hunyt el, de valószínűleg nem a halála 
után került más személy a postamesterség élére, ugyanis 1870-ben a 
PTR-ben pályázatot hirdettek a postamesterségre. Viszont utána új 
postamester kinevezéséről nem tettek közzé hirdetményt a PTR-ben, 
sem 1870-ben, sem 1872-ben, amikor Sándor elhunyt. Ezért nem 
tudjuk, mikortól lett postamester az őt követő személy, Hermann 
Ferencz. 

 
(?)…1877…(?) Hermann Ferencz 

(A Postamúzeumtól kapott szóbeli közlés szerint 1877-ben biztosan 
Hermann Ferencz volt a postamester.) 

(?)…1896…1913…1923  Tóth Sándor  

Tóth Sándor kinevezésének közzétételét a PTR-ben nem találtuk, 1896-
ot dokumentált adatként a Postamúzeum adta meg, továbbá egy 1913-as 
évkönyvben akadtunk a nevére. Valószínűleg 1923-ban elhunyt vagy 
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lemondott, mert ekkor a PTR-ben megjelent közlemény szerint a 
feleségét nevezték ki postamesternek. 

1923…1935  özv. Tóth Sándorné, Zilahy Irén  

1923-ban nevezték ki postamesternek, közli: PTR 1923, ezután 
közlekedési szaknaptárakban, postai évkönyvekben többször szerepel 
postamesterként: 1930, 1931, 1934, utoljára 1935-ben, mert 1936-ban 
már Németh Mihály neve található az aktuális évkönyvben. 

1936-1944…(?) Németh Mihály  

Kinevezésének éve feltehetőleg 1936, postamesterként szaknaptárakban, 
évkönyvekben 1936-tól 1944-ig folyamatosan, minden évben 
megtalálható a neve. 

 

Hivatalvezetők, postavezetők (1948-tól) 

1948-ban a postamesterségek beolvadtak az állami postahálózatba. Ezt követően a nagyobb 
posták vezetőit hivatalvezetőnek, a fiókpostának minősített  kisebbek vezetőit fiókposta-
vezetőnek nevezték.  

Sajnos, a régebbi hivatalvezetőkről, postavezetőkről nincsenek összefüggő, hiánytalan 
adataink.  

Itt is feltüntettük azt az évszámot, amiről biztos információt találtunk. Ugyanakkor … -tal 
érzékeltettük, hogy az adott évszám előtti és utáni időszakra jelenleg nincs ismeretünk az 
illető nevéhez kapcsolódó kezdő és záró dátumról, illetve azt tartalmazó forrásról 
(dokumentum vagy visszaemlékezés). 

Hivatalvezetők, postavezetők névsora 

…1948…   Lukácsi László (szóbeli közlés) 

…1952…  Mold Józsefné (Forrás: újságcikk, BKM Népújság, 1952.02.23.) 

…1955…   Németh Klára (Forrás: újságcikk, BKM Népújság, 1955.04.02.) 

…-1973 Szabó Endre (Forrás: szemlekönyvben hivatalátadás Szabó Endrétől 
Asbóth Györgynének 1973.12.14-én) 

1973-1989 Asbóth Györgyné, szül. Kovács Ilona (Forrás: szemlekönyvben 
hivatalátadás Asbóth Györgynének 1973.12.14-én Szabó Endrétől; 
továbbá újságcikkek, Petőfi Népe, 1980.02.01. és 1989.01.28. 
Asbóthné 1989-ig volt postavezető, 1993-tól nyugdíjasként a Petőfi 
Népe szabadszállás körzeti terjesztési ügynökségének a vezetője volt. 
Elhunyt: 1998. szept. 21-én.) 

1990-1996 Kovács Dénes (postavezető volt 1990.04.02-1996.12.27-ig) 
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1997-… Kiss Lajosné, szül. Bata Judit (1997.01.01-től volt postavezető. 
Forrás: Jubileumi évkönyv, Szeged, 2002) 

… - … Nagy Lászlóné 

… 2010 … 2015 … Pinczelné Szabó Klára (Forrás: Múltidéző 2., Múltidéző 3.) 

… - …   Árvainé Béri Rózsa 

… - …   Valkó Józsefné 

… - …   Orosz Orsolya 

… - …  Valkó Józsefné 

 


