
ADATOK  
ÁRPÁDHALOM POSTA TÖRTÉNETÉHEZ 

 
 

ÁRPÁDHALOM 
 
Árpádhalom az 1950-es évekig Nagymágocshoz tartozó népesebb puszta, illetve 
tanyaközpont volt. Birtokosai a Károlyi és a Berchtold családok.  
 
1956. július 1-jén alakult önálló községgé a korábban Nagymágocshoz tartozó Árpádhalom, 
Bojtártelep, Szendrei major, Zoltántér, az Eperjeshez tartozó Kisújváros és Nagyújváros egy 
része, valamint a Székkutashoz tartozó területekből.  
 
A falut 1906 és 1972 között vasútvonal kötötte össze a szomszédos Fábiánsebestyénnel, 
valamint kisvasúti vonal vezetett Nagymágocsra is.  
 
(Forrás: Wikipédia) 
 
 

A VASÚT TÖRTÉNETE 
 

 
1906 december 5-én adták át a Fábiánsebestyén Árpádhalom vonalat. A szárnyvonal a fábiáni 
állomástól Zoltántér majorig vezetett - a mai Árpádhalom falutól kb. 1,5 km-re nyugatra ért 
véget. A két végállomás között 2 megálló volt: Nádas-halomnál és Lajostanya majornál 
(későbbi nevén Nagymágocs mh.).  
 
Lajostanyánál a 600 mm nyomtávolságú mágocsi uradalmi vasút csatlakozott a nagyvasúthoz 
Nagymágocs felé – bár a megállóhely a Nagymágocs nevet is felvette, ugyanis messze esett a 
falutól.  
 
Árpádhalom állomásról a 760 mm nyomtávolságú Szegvári Gazdasági Vasút két vonala indult 
ki: az egyik Árpádhalom falu, a másik Nagymágocs felé. Az árpádhalmi vasútállomáson túl a 
nyílt vonal folytatásaként 30 méter hosszan rakodóvágány épült. 
 
(Forrás: Wikipédia) 
 
 

A POSTA TÖRTÉNETE 
 

 
1907 előtt Árpádhalom utolsó postája és távírdája Fábiánsebestyén volt. Az árpádhalmi 
pusztát – konkrétan a Zoltántéri majort - 1906-tól vasútvonal kötötte össze a szomszédos 
Fábiánsebestyénnel, és kisvasúti vonal vezetett Nagymágocsra. Ez tette lehetővé, hogy 
Zoltántér major p.u. vasútállomáson 1907-ben postaügynökség nyíljon, és vasúti távírda is 
működjön. 1972-ig, amíg a vasút Fábiánsebestyén és Zoltántér major között közlekedett, a 
postaanyagot Zoltántérről a kb. 2 kilométerre lévő Árpádhalom központjába lovaskocsi 
szállította.  
 



A postaügynökség Zoltántér major pu. vasútállomáson 1949-ig működött, amikor is fiókposta 
lett, távbeszélőközpontot kapott, és Árpádhalom központjában helyezték el, egy régi 
épületben. 1964-ben minősítették át postahivatallá. Az 1970-es években új épületbe költözött, 
ahol ma is üzemel. 
 
A Fábiánsebestyén–Árpádhalom vasútvonal az 1968-as „reform” részeként 1972-ben szűnt 
meg. Ez ideig a SzeOr 284, illetve OrSze 284 mozgóposta indított Árpádhalomnak postai 
anyagot, amelyet a szárnyvonal kalauza közvetített és adott le a lovaskocsi-járatnak, aki azt 
bevitte a postára. Ez az időszak egybeesett a postai irányítószámok bevezetésével, az új postai 
feldolgozási és szállítási rendszer életbe lépésével. Ez időtől szűntek meg a mellékvonali 
mozgóposták, és jöttek helyettük a gépkocsis jegyzékelő-, illetve közvetítő járatok. 
 
 
Forrásadatok az árpádhalmi posta történetéből 
 
1881 
Postai Rendeletek Tára 15., 1881-10-23 / 34. szám 
 

…postahivatalok forgalomköre: 
Csongrádmágocs:    Apáthalom,   Csucstelek.   Lajosszállás,   Lajostanya,  Lászlótelep,   
Mágocs, Tompahát.  Zoltántér.  
 

 
1905 
Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1905-11-16 / 40. szám 
 
Az  alábbi  helyek   utolsó  postája,  illetve  utolsó  távírdája  ezentúl:  
Zoltántér m.: Nagymágocs,  Csongrád  vm., u.  t. Nagymágocs.  
 
1906 
Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1906-12-20 / 54. szám 
 

Pótlék  a  magyar távírda-  és távbeszélöhálózat vezetékeinek  lajstromához: 
… 
4.  86.917/906.  A  167.  lapon az 1295. sz.  vezetéknél  folytatólag  írják  be  a  3.  
rovatba:  „Orosháza“; a  4-ikbe:  „Szentes,  Fábián,  Gádoros,  Szentetornya,  
Orosháza“;  az  5-ikbe :  Lajostanya  és  Zoltántérmajor“ s  a  6-ikba:  „Szentes  a  
kunszentmárton-—szentesi  h.  é.  v.,  Fábián,  Lajostanya,  Zoltántérmajor,  Gádoros  
és Szentetornya az Orosháza— szentes-—csongrádi h. é. v. távírdái. Visszatérő:  
Fábián és Zoltántérmajor közt“.  
Lajostanya  hívójele  la  (• - • •  • -   és  Zoltántérmajoré  ér (• • - • •  • - •).  
 

1907 
Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1907-11-15 / 53. szám 
 

Új  postai ügynökségeka  magyar postaterületen  a  következő helyeken  léptek  életbe: 
… 
Zoltántérmajor p.u. 
… 



1908 
Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1908-05-16 / 25. szám 
 

Az  alábbi  helyek  utolsó  postája,  illetve  utolsó  távírdája  ezentúl:  
Árpádhalom , v Nagymágocs, Csongrád vm., n.  t. és n.  p. Zoltántérmajor  
Csúcstelep,  -—- Nagymágocs, Csongrád vm., u.  t. Zoltántérmajor  
 

1912 
Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1912. 1-72. szám 

 
Eddigi neve: Zoltántér  major 
Új neve: Árpádhalom 
 
 

1912 
Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1912-09-16 / 50. szám 
 

A  zoltántérmajor-pályaudvari  postai  ügynökség nevét  a  vasútállomás új  
elnevezéséhez képest „Árpádhalom  p.u.“-ra  változtatom  meg.  
A posta-(távirda)-hivatalok használatukban  levő segédkönyveket  megfelelően  
helyesbítsék.  
Budapest,  1912.  augusztus  hó  28-án.  
 

1929 
Rendeletek Tára a Magyar Királyi Posta részére, 1929-07-18 / 27. szám 
 

A  174.  sz.   kalauzposta   menetirányban    a 7461—7562—7561—7461.  sz.  
vonatokban   Orosháza—Fábián—Árpádhalom—Fábián—-Kiskunfélegyháza,  térti  
útban  pedig  a  7462  sz.  vonatban  Kiskunfélegyháza—Orosháza   közt   közlekedik.  
 

1932 
Rendeletek Tára a Magyar Királyi Posta részére, 1932-10-15 / 40. szám 
 

Árpádhalom  postaügynökség  ellenőrzőhivatala  ezentúl  Szentes.  
 
 

1934 
Rendeletek Tára a Magyar Királyi Posta részére, 1934-07-20 / 31. szám 
 

A  postahivatalok  és  ügynökségek  névsorában  a  8.  oldalon  Árpádhalom  pu.  után  
be  kell írni:  „—, 658,—, Árpádközpont ü.  (Eh.  Kiskundorozsma),  Csongrád, 
Szeged, Cegléd   B d E I Szeged,  Kiskundorozsma“,  a  118.  oldalon  658. számnál 
pedig „Árpádközpont“.  
Az irányítási füzet  12. oldalán Árpádhalom pu. után beírandó „Árpádközpont, Ü., 
Csongrád, Sz., IV., Cegléd—Szeged,  Eh. Kiskundorozsma“.  
Budapest, 1934.  évi  július  hó 17-én.  
 
 

 



A POSTA VEZETŐINEK NÉVSORA 
 
A lista nem teljes. Köszönettel vesszük, ha kiegészítő vagy pontosító adatokat kapunk a 
www.dapta.hu weboldal szerkesztője lovaszi@invitel.hu email címre.  
 
 
1914-ben  Postaügynökség, vezető: Szombaty Antal, teljesítmény 240 

1931-ben  Postaügynökség, Szegedi Igazgatóság, vezető: Busbacker József, ellenőrző 
  posta: Szentes, teljesítmény 408 

1936-1944  Postaügynökség, vezető: Beszédes Pál, ellenőrző posta: Szentes 

1948   Postaügynökség, vezető: Szűcs Attila 

1950-es évek és 1960-as évek egy része: Gulyás Jánosné 

1966-1993 Frányó Attiláné 

1993-2001 Molitérusz Józsefné 

2001 – 2004. június 30. Beke Beáta postamester 

2004. július 1. – 2009. január 5. Szentiné Kovács Beáta postamester 

2009. január 5. – (?) Virághné Kiss Anna rendszeres helyettes 

2010-ben  Holman Erika 

2014-ben  Virághné Kiss Anna 

 
A fentiek alapján egyértelműen látható, hogy a II. világháború előtt Beszédes Pál aránylag 
hosszabb ideig állt az árpádhalmi posta élén, illetve ki kell emelni Frányó Attilánét, aki közel 
30 évig volt a posta vezetője. Nála a kezdő évszámot nem ismerjük, de 1966-ban már biztosan 
ő volt a vezető, és azt is tudjuk, hogy 1993 tavaszán ment nyugdíjba, amikor is Molitérusz 
Józsefné vette át a postát. Molitéruszné 2001 május végéig volt postavezető, amikor a posta 
vállalkozói üzemeltetésbe került, majd postamesterségként működött egy ideig. 2009-ben 
visszakerült a Magyar Posta Zrt. fenntartásába.  
 
 
 
 


