
FÜLÖPSZÁLLÁS POSTA TÖRTÉNETE 
 

 
Előzmények, településtörténet 
 
Fülöpszállás a legrégibb kun települések egyike. Első ismert írásos említése 1124-ből 
származik.  
 
A kunok betelepülésének időszakában, amikor még mocsarak és nádasok borították ezt a 
vidéket, területileg Fülöpszálláshoz tartozott a mai Fülöpháza, Kerekegyháza, Kunadacs, 
Jakabszállás és Fülöpjakab nagy része is. A falut ebben az időben Buzgánszállásnak nevezték. 
Mai nevét Fülöp fermói püspökről kapta, aki pápai követként érkezett ide, és megtérítette az 
itt tanyázó kunokat. A négy északi kunkapitányság közül a fülöpszállási volt az egyik 
legjelentősebb. Albert király 1439. évi oklevele szerint Fülöpszállás már városias település. 
 
Bár erre haladt a Budára vezető egyik út, a hódító törökök az ingoványos területek miatt 
kerülték ezt a vidéket. A török hódoltság másfél évszázada alatt mégis csökkent a lakosság 
létszáma, részben a háborúskodás miatt, részben azért, mert időnként előfordultak török 
támadások, és sokakat elhajtottak rabszolgának. Ennek ellenére Fülöpszállás egyike volt a 
török időkben megmaradt kun településeknek. A feljegyzések szerint 1657-ben a Kiskun 
kerületben mindössze Fülöpszállás, Szabadszállás, Kunszentmiklós és Lacháza maradt fenn, a 
többi kun település elpusztult.  
 
Az 1700-as évek elején a falu lakosai örökös harcban álltak a rácokkal. A Rákóczi-
szabadságharc idejére a község lakossága szétszóródott, még a templomot is felégették. 1713-
ban tért vissza a fülöpszállásiak egy része, a Német Lovagrend kimutatása szerint 67 lélek. A 
lassan visszatelepülő lakosságot az 1700-as évek közepén pestisjárvány tizedelte, az 1800-as 
években pedig kolerajárvány sújtotta, jó néhányszor pedig a Duna áradása okozott jelentős 
károkat a falu népének.  
 
Mindezek ellenére a 18. század közepéig Fülöpszállás volt a legnépesebb kun község, ami a 
többihez hasonlóan 1745-ben megváltotta magát. A falu fejlődésnek indult. A lakosság főként 
mezőgazdasági munkából élt. 1929-30-ban a faluba bevezették a villanyt, és már állami 
polgári fiú- és leányiskolája is volt. Évente négy országos vásárt tartottak itt. 1930-ban már 
1479 házban 6157-en lakták a települést. A lakosok többsége református és katolikus magyar 
volt.  
 
A második világháborúban az előre, majd visszavonuló frontok okoztak sok szenvedést és 
személyi-anyagi veszteséget az itt élőknek.  
 
1945 után is mezőgazdasági jellegű maradt a település, ipari beruházás kevés történt. A 
község 2018-ban 2103 lakót számlált. Ma el van látva a falu minden infrastrukturális 
adottsággal: kiépült a vezetékes ivó- és szennyvíz-hálózat, az összes belterületi út 
aszfaltburkolatot kapott. 
 
Fülöpszállást napjainkban pezsgő közösségi élet jellemzi. Hagyományos rendezvényein sokan 
vesznek részt. Augusztus huszadika a község egyik legfontosabb ünnepe. Ilyenkor rendezik 
meg a hagyományos falunapokat számtalan színes programmal, amin bemutatkoznak a 
község legtehetségesebb fiataljai és öntevékeny csoportjai. 
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Postautak kiépülése a Duna-Tisza közén  
 
Postaút létesítésének az a legfontosabb feltétele, hogy milyenek a közlekedési adottságok,  
vannak-e jól járható utak. A Kiskunság e tekintetben évszázadokig kedvezőtlen helyzetben 
volt.  
 
A török hódoltság előtt, majd pedig annak másfél évszázada alatt sehol nem volt állandó, 
rendszeres postajárat a Duna-Tisza közén. Nem véletlen, hogy a török szultán levélfutárai a 
vízjárta, nádas, mocsaras, buckás, olykor életveszélyes vidéken át Szegedről Budára nem 
merték személyesen hozni-vinni a porta hivatalos leveleit. Kedvezmények fejében inkább a 
szegedi mészáros céhre bízták azokat. A szegedi  marhakereskedők jól ismerték a nehéz és 
veszélyes terepet, így a „mészárosposta” biztonsággal továbbította a törökök leveleit (és ha 
igény volt rá, a lakosság üzeneteit, küldeményeit).  

Eközben a Habsburgok által uralt nyugati országrészben 1526-tól már állandó levélposta járt 
Bécs és Pozsony között. Ez volt Magyarország első rendszeres postajárata, amit több felvidéki 
postaút megnyitása követett. 

Postaút a Duna-Tisza közén csak a törökök kiszorítása és a Habsburg hatalom visszatérése 
után létesült. E terület felszabadítása 1687-ben fejeződött be. Kilenc évvel később, 1696-ban I. 
Lipót császár parancsára Buda–Kecskemét–Félegyháza–Szeged között megnyílt a Duna-Tisza 
közén az első – és további bő 90 évig egyetlen – postaút.  

A Kiskunság és Bácska középső és nyugati részének települései azonban még közel száz évig 
postaútvonal nélkül élték napjaikat. Halasnak például sokáig Buda volt az „utolsó postája”. A 
Jászkun kerületek hatósága hetente egyszer indított lovas postát a városok és nagyobb 
települések érintésével.  
 

Tény, hogy ezen a vidéken nagy erőfeszítést igényelt volna állandó útvonalak kitűzése, 
járhatóvá tétele, lóváltó-állomások és postamesterségek felállítása. Útvonalak léteztek ugyan, 
de még a Buda–Kecskemét–Szeged postaút is csak a egyszerű földút volt, ami esős időben 
sok helyen járhatatlanná vált. A postakocsi, hogy tovább tudjon haladni, sokszor kénytelen 
volt az út helyett a mezőn közlekedni, kerülőket tenni. A Kiskunságban a kiáradó folyók, a 
mocsaras, ingoványos talaj vagy éppen a vándorló homokbuckák nehezítették a közlekedést. 
Erről tanúskodik a következő leírás, ami az 1780-as évek első feléből származik: 
„Szabadszállásról Kecskemétre az országút a mocsáron át vezet. A falunál lévő töltések rossz 
idő esetén állandóan javításra szorulnak az öt, rajta lévő híddal egyetemben. Az út a 
homokbuckákon keresztül nagyon fáradságos. […] Az országút maradék szakasza, mint ezen 
a vidéken általában, nagyon jó száraz időben és nagyon rossz esős időben.” 

Eközben az osztrák fennhatóság alatt lévő, jobb útviszonyokkal rendelkező nyugati és északi 
országrészben 1752-től már nemcsak levélposta-járatok, hanem menetrend szerint induló 
személyszállító delizsánszok is közlekedtek utasokkal és csomagokkal. 1780 körül a posta 
már pénzküldeményeket és hírlapokat is szállított. A Buda–Kecskemét–Szeged–Temesvár 
postajárat már hetenként kétszer közlekedett. 

A Kiskunságot középtájon észak-déli irányban átszelő postaút végül II. József rendeletére 
nyílt meg Buda és Zimony között 1788-ban. Az útvonal Budáról kiindulva, Soroksár, 
Laczháza, Kun Szent Miklós, Szabad Szállás, Izsák, Vadkert, Halas, Mélykút, Szabadka, 
Pétervárad érintésével érte el Zimonyt. Ez az út először csak hadi célokat szolgált. Azért 
állították fel, hogy rövidebb idő alatt térhessenek vissza Bécsbe azok a hajósok, akik a 
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délvidéken a törökök ellen háborút viselő hadsereg utánpótlását szállították. Kezdetben 
hetenként egyszer járt személyszállító delizsánsz ezen az útvonalon. Természetesen ehhez az 
útba eső nagyobb településeken lóváltó-állomásokra volt szükség, és postamesterségek is 
nyíltak. A postát 1789-től már a lakosság is igénybe vehette.  

Fülöpszállást ez a postaút még nem érintette. Viszont elérhető közelségbe került az 1789-ben 
megnyitott szabadszállási postamesterség, ahonnan ezután a környék településeire – így 
Fülöpszállásra is – sokkal könnyebben eljuthattak a küldemények, mintha Budára kellett 
volna értük menni. A postai feladás úgyszintén könnyebb lett. Dokumentumot nem találtunk 
rá, de nagyon valószínű, hogy ekkortól Szabadszállás lett Buda helyett Fülöpszállás 
úgynevezett „utolsó postája”, aminek feladatai közé tartozott a környékbeli kisebb 
településekre szóló levelek eljuttatása, és az onnan küldendők felvétele.  
 
Burkolt országutat a Duna-Tisza közén egészen az 1890-es évekig nem építettek. A vidék 
postaútjainak „minőségét” jól érzékelteti Jókai Mór egyik levelének részlete, amit 1853-ban 
tett alföldi utazásáról írt, amikor gyorskocsival igyekezett elérni úticélját: „[…]gyorsszekér – 
érts magadnak egy gyékényes társzekeret, melyet kilenc ló húz, s mely mellett öt-hat ember 
ballag; – ezen emberek az utazók, kiket a gyorsszekér visz, s kik közül a férfiaknak 
megengedtetik ott, ahol igen nagy sár van, kiszállhatni a szekérből, s gyalog előre mehetni. 
[…] Az egész úton nem találtunk más szekeret, mint a szembejövő gyorskocsit, s egy 
gyapjúszállító szekeret a vízbe fordulva. — Mit csinálnak itt kentek? — kérdé kalauzunk a 
szekerestől. – Nem látja kend, hogy rákot fogunk? – felelte az egyik. Magyar ember még a 
bajban sem veszti el a humorát. […]"  
 
Betyárvilág, postarablások 

A postaforgalom növekedése és a pénzszállítás magára vonta az alföldi betyárok és rablók 
figyelmét. Elszaporodtak a postarablások. Ezért 1820-tól a postai értékek megvédésére 
elrendelték, hogy a postakocsikat fegyveres őrök kísérjék.  

A postarablások különösen az 1860-as években szaporodtak el a Dél-Alföldön. Ahol 
vasútvonal nyílt, ott a posta hamar felhasználta azt a távolsági postaanyag szállítására. A vasút 
nemcsak biztonságosabb volt, mint a könnyen megtámadható lovas kocsik, hanem gyorsabb is. 
Igaz, a betyárok és a rablók nemcsak a lovas postakocsikat, de olykor még a postavonatot is 
megpróbálták kirabolni, mint ahogy Rózsa Sándor és bandája 1868-ban Kistelek közelében, 
amikor felszedték a síneket, úgy kényszerítették megállásra a vonatot. A rablási kísérletet a 
vonatot védő katonák golyózápora hiúsította meg. 
 
Fülöpszállás közelében is történt postarablás az 1860-as az években. A település területéhez 
akkoriban több puszta is tartozott: Székek, Felek, Ugri, Hármas, Bánom, Balázs és Fülöpháza 
puszta. 1929-ben, a balázsi pusztán át vezető fülöpszállás-kerekegyházi új út földmunkálatai 
közben, az árok kiásásánál hét teljesen ép emberi csontvázra bukkantak az útépítők. Rögtön 
találgatások indultak arról, hogyan került az a hét emberi csontváz az út árkába. Ez az út 
régóta közlekedési útjuk volt a Kecskemét felé igyekvő szabadszállásiaknak. Ezen haladtak a 
postajáratok is, amik egyben személyszállítást is bonyolítottak. Szerencsére 1929-ben éltek 
még olyan öregek, akik vissza tudtak emlékezni azokra az időkre, amikor Bogár Imre 
betyárjai a balázsi buckák közül tartották rettegésben a környéket. A Kiskunhalasi Értesítő 
című helyi lap tudósítója egy helybeli öregembertől tudta meg, hogy a szóban forgó úton az 
1860-as években Bogár Imre betyárjai elfogtak egy postajáratot, aminek valamennyi utasát 
lemészárolták, a postát pedig kifosztották. Ennek a rablótámadásnak az áldozatait, 
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pontosabban az áldozatok csontmaradványait találták meg 60-65 évvel később az útépítők a 
Balázs puszta területén.  
Erre a történetre másik, korábban írt forrásban is ráakadtunk. 1897-ben a Vadász és Verseny 
Lap munkatársa személyesen gyűjtött adatokat, visszaemlékezéseket Szabadszálláson és 
környékén a Bogár-féle betyárbandáról és a postarablásról. A lapban 1897. december 23-án 
megjelent írásában a szerző 1862-re datálja Bogár Imre betyárcsapatának postakocsi elleni 
támadását, amiről egyebek közt a következőket írja: „[…] a Kolontó körül heves 
puskatüzelést nyeltek el a nádasok, s másnap híre járt, hogy az Izsákról Kecskemétre menő 
kariol-póstát kirabolták, a kísérő három lovaskatonát lelőtték és tízezer forintot elraboltak a 
Bogarak!” A tűzpárbajban a lovaskatonák golyójától négy betyár súlyosan megsebesült, 
köztük a bandavezér Bogár Imre és két fia, akik elmenekültek ugyan a zsákmányolt pénzzel, 
de nem jutottak messzire: Pusztaszentimre (a mai Soltszentimre) közelében mindhárman a 
homokbuckák közt lelték halálukat a mellkasukat ért lövések következtében. A negyedik 
sebesült betyár túlélte: a vállába fúródott golyót a szabadszállási orvossal távolíttatták el a 
betyárok.  

Az izsáki postakocsi kirablása nem egyedi eset volt a Duna-Tisza közén. 1864 áprilisában a 
kalocsait, 1865. szeptember 19-én ismét a Kecskemét-Kalocsa között járót, 1868-ban újra az 
izsákit és az ágasegyházi pusztán közlekedő pénzes postajáratot rabolták ki, újabb 
gyilkosságok árán. 1868-ban Szeged–Kecskemét–Kalocsa között be is szüntették a 
pénzszállítást, mert ezen a vonalon rövid idő alatt 9 postarablást követtek el. Előfordult, hogy 
a rablók gerendákkal a vonatot is kisiklatták, csakhogy az értékes postaszállítmányhoz 
hozzáférhessenek. 
 
 
Postamesterség nyílt Fülöpszálláson (1869) 

 
1867-ben – a kiegyezés évében – a magyarországi postahálózat kivált az osztrák császári 
postából, és Magyar Királyi Posta néven önálló nemzeti szolgáltatóvá alakult. Ettől kezdve 
magyar földön a posta hivatalos nyelve német helyett a magyar lett, az osztrák császári 
jelképeket pedig magyar címerre és nemzeti színekre cserélték.  
 
Az ezt követő években sok új postát nyitottak szerte a magyar királyság területén, 1869-ben 
például 116-ot, köztük volt Akasztó, Bikity (Bácsbokod), Fülöpszállás, Keczel (Kecel), 
Madaras, Vadkert.  
 
Fülöpszálláson tehát 1869-ben, két évvel a kiegyezés és a Magyar Királyi Posta megalakulása 
után nyílt postamesterség. Történetéről a Magyar Királyi Posta által kiadott hivatalos 
közlönyökben, vagyis a Postai és Távírdai Rendeletek Tárában kerestünk hiteles 
információkat (a továbbiakban erre a forrásra PRT-ként hivatkozunk). A PRT segítségével 
igyekszünk felvázolni a fülöpszállási postamesterség életének fontosabb eseményeit.  
 
Bő fél évvel a fülöpszállási postanyitás előtt, 1868. július 23-án pályázati felhívás jelent meg 
a PRT-ben „Postamesteri állomásra az újonan fölállítandó postahivatalnál Fülöpszálláson 
(Kiskunság) tiszti szerződés és 200 frt cautio letétele mellett. – Évi járandóság 120 frt tiszti, 
24 frt irodai s megfelelő szállítási átalány. A folyamodványok két hét alatt a pesti 
postaigazgatósághoz intézendők.” 

Sajnos azt nem tették közzé, hogy végül ki nyerte a pályázatot, vagyis ki lett Fülöpszálláson 
az első kinevezett postamester. 1869. április 28-án viszont megjelent egy közlemény az 
„újonnan megnyílt postaintézetekről”, köztük Fülöpszállást is feltüntették. A közleményből 
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megtudható az is, hogy Fülöpszállás és Szabadszállás postamesterség között gyalogpostás 
(gyalogküldönc) fogja szállítani a postaanyagot.  

Annyit sikerült a Postamúzeum segítségével kiderítenünk, hogy 1877-ben Langos Gerzson 
volt a postamestere Fülöpszállásnak. Ebbéli tevékenységének kezdő és záró dátumára 
vonatkozó adat viszont nem került elő. Meglehet, hogy 1869-től ő volt az első postamester, de 
erre bizonyítékot egyelőre nem találtunk. Az is csak feltételezés, hogy ő 1880-ig vagy 1881-ig 
láthatta el ezt a feladatot, ugyanis ekkor váltás következett be a postamesteri poszton.  

A PRT 1880. május 5-én megjelent számában pályázat jelent meg Fülöpszállás 
postamesterségre. A leendő nyertesnek – 100 forint biztosíték ellenében – évi járandóságként 
120 frt fizetést, 40 frt irodai és 240 frt szállítási átalányt ajánlott a Magyar Királyi Posta. Nem 
lehetett túl sok jelentkező, mert az új postamester kinevezését csak bő fél év múlva, 1881. 
február 3-án tették közzé, miszerint Verebélyi Lajos „kineveztetett” Fülöpszállásra 
postamesternek. Verebélyi Lajos 1881-től 1909-ig töltötte be a postamesteri tisztséget. 

 

Távíró 

Eközben, az 1800-as évek közepén, a vasúthálózat építésével párhuzamosan megindult a 
vezetékes hírközlés hazai fejlődése is, előbb a távíró, majd a telefon megjelenésével.  

Az ország első távíróvonalát 1850-ben építették ki Bécs és Buda között, amit 1853-ban 
meghosszabbítottak Pesttől Szegedig. A következő évtizedekben Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegyén keresztül több távíróvonal létesült, távíróállomások kezdtek működni, kezdetben 
csak vasútállomásokon, később postahivatalokban is.  

A gyorsabb hírközlés, így a távíró iránt egyre nagyobb igény mutatkozott vidéken is, például 
a gazdálkodók körében. 1880. március 1-jén az országgyűlés ülésén az egyik képviselő így 
érvelt a távírdai hálózat kiterjesztése érdekében: „T. ház! A t. földmívelés-, ipar- és 
kereskedelmi minister úr még a mai napig sem egyesítette a postát a távírdával, már pedig t. 
ház, én azt hiszem, hogy az a két intézmény oly ikertestvér, a mely két intézménynek egy kézbe 
való összpontosítása a dolog természetéből folyó, annyival inkább, mert úgy emlékszem, hogy 
ennek valósítását évekkel ezelőtt az országgyűlés már határozattá is emelte. Méltóztassék 
megnézni a budapest-bajai vasút távírda-vonalát. Ez a távírda-vonal nagy költséggel tartatik 
fenn, de azért a soroksári, irsai és taksonyi parasztnak nincs módja táviratozni, mert az a 
távírda mai napig Budapest, Laczháza, Szent-Miklós és azután ha jól emlékszem, 
Szabadszállást érinti csak; a posták csak minden két mértföldnyire vannak felállítva, pedig 
miért ne lehetne minden postahivatalnál távírda-állomást is berendezni, hol a posta-expeditor 
50–60 frtért elvégezhetné a távírda teendőit is.” 

A Fülöpszálláshoz közel eső Szabadszálláson már 1870-től volt távíró-szolgáltatás, miután 
Pest és Zombor között kiépült a távíróvonal, amibe bekapcsolták Kun Szent Miklóst, 
Szabadszállást, Izsákot, Kisköröst, Kalocsát és Baját is.  

Ám Fülöpszállás postai-távközlési fejlődésében az hozott igazán nagy előrelépést, amikor két 
olyan új vasútvonal is létesült, aminek Fülöpszállásnál  állomása lett.  

Az egyik ilyen a budapest–szabadkai vasút volt, amit 1882. december 5-én nyitottak meg. Ez 
a mai Bács-Kiskun megye területén lévő következő településeket érintette: Kunszentmiklós, 
Szabadszállás, Fülöpszállás, Soltszentimre, Csengőd, Kiskőrös, Soltvadkert, Tázlár, Pirtó, 
Kiskunhalas.  
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A nagyobb állomásokon a Magyar Királyi Államvasutak üzleti távírdát létesített. Így történt 
ez Fülöpszálláson is. Erről a Magyar Királyi Távírászati Rendeletek Tára 1882. december 20-i 
számában a következő közlemény olvasható:  

„A  m.  kir.  államvasutak budapest-zimonyi új  vonalának  budapest-szabadkai  és  
kiskörös-kalocsai  részei  mentén,  Soroksáron,  Taksonyban,  Laczházán,  Dömsödön,  
Kun-Szt.-Miklóson,  Nagyálláson,  Szabadszálláson,  Fülöpszálláson,   Csengődön,   
Kiskőrösön,   Vadkerten, Halason, Kisszálláson, Kelebián, Keczelen, Öreg-Csertőn  és  
Kalocsán  felállított  vasúti  üzlettávirda-állomások    állami-   és   magántáviratok 
kezelésére is felhatalmaztattak, és ebbeli működésüket  f.  évi  deczember  hó  5-én 
megkezdették.   Mindezen  állomások  a  táviratok  közvetítése  végett,  és  pedig a 
fővonalon fekvők egyfelől  a  budapest-központi  és  másfelől  a  szabadkai,   —   az   
ágvonalon  fekvők   pedig   a kalocsai  m.  kir. államtávirda ellenőrző  állomásokhoz  
lettek  beosztva.”  

 
Ekkor a távíró és a posta még mindig külön szervezetként működött. A vasútvonalak mentén 
a vasúttársaságok építettek ki távíróvonalakat, és rendeztek be távírdákat. Baross Gábor 
miniszter előterjesztésére, az uralkodó jóváhagyásával végül 1887-ben fogadta el az 
országgyűlés a távírószolgálat postával való egyesítését.  

A Fülöpszállás szempontjából fontos másik vasútvonal az 1895-ben Kecskemét–Fülöpszállás 
között megépült helyiérdekű vasút volt, amit október 10-én helyeztek üzembe. Ez 
Kecskemétet és környékét kötötte össze a budapest-fiumei vasútvonallal. Állomásai a 
következők voltak: Kecskemét, Kecskemét alsó p. u., Kórhánköz, Beretvástelep, Helvéczia, 
Ballószeg, Köncsög, Ágasegyháza, Ágasegyházi tanyák, Agárdytelep, Izsák, Uzovicstelep, 
Fülöpszállás-kitérő és a végállomás, Fülöpszállás. A forgalmat elsősorban mezőgazdasági 
termékek, főleg gabona és gyümölcsök szállítása jellemezte, de távolsági postaanyag-
szállításra is használták ezt a vasútvonalat.  

A vasúti pálya mellett itt is távíróvonalat húztak ki, és az állomásokat bekapcsolták a távíró 
szolgáltatásba. Az erről szóló közlemény 1895. december 14-én jelent meg a PRT-ben:  

„A  kecskemét–fülöpszállási  helyi  érdekű  vasútnak Pest-Pilis-Solt-Kiskun  
vármegyében fekvő Rávágy, Ballószeg,   Helvétia,   Köncsög,   Kerekegyháza,   
Ágasegyháza  és  Izsák  állomásait  állami és  magántáviratok kezelésére  
felhatalmaztam,  mely  minőségben,  korlátolt nappali   szolgálattal,   működésüket   
folyó  évi  október hó  27-én  kezdették  meg. Ezen  állomások  a  m.  kir.   
államvasutak  szegedi üzletvezetősége  alá  tartoznak  és ellenőrzés, illetve távirataik  
közvetítése  végett  a  kecskeméti  m.  kir.  posta- és  távirdahivatalhoz  osztattak  be.” 

Feltűnő a közleményben az a megoldás, hogy a távírdákat a Kecskemét-Fülöpszállás 
vasútvonal állomásain helyezték el, és az államvasutak területi (szegedi) üzletvezetősége alá 
rendelték, csak az ellenőrzésüket és távirataik közvetítését bízták a kecskeméti posta- és 
távírdahivatalra, miközben a távírdák már 1887-88-ban betagozódtak a posta szervezetébe.  

Ezen a távíróvonalon egyébként később néhány változást eszközöltek: 1897-ben 
megszüntették a Ballószeg és Köncsög állomási távírdát, 1904. december 31-től pedig 
felmentették az állami és magántáviratok kezelésének kötelezettsége alól a kerekegyházi 
vasúti távírdát.  

Fülöpszálláson 1882-től már működött vasútállomási távírda, a postamesterséget pedig 1896-
ban látták el távíróval. 



 7 

Telefon 
 
Puskás Tivadar magyar mérnök ötlete alapján és a személyes közreműködésével épültek meg 
a világon az első telefonközpontok: 1877-ben Bostonban, 1878-ban pedig Párizsban. 1879-
ben hazatért, és öccsével, Puskás Ferenc hadmérnökkel megkezdte telefonközpontok építését 
a monarchia területén: a Puskás-fivérek 1881-ben Budapesten és Temesváron, 1883-ban 
Szegeden, 1884-ben Aradon adtak át telefonközpontot és hálózatot magánvállakozásban. 
 
Az 1890-es évek elején Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében is megkezdődött a távbeszélő 
hálózat kiépítése, elsőként a nagyobb városokban. Kecskeméten 1894-ben indult el a 
telefonszolgáltatás, a vármegye többi városában pedig 1900 után. A fülöpszállási 
postamesterségnél 1911. július 11-én helyeztek üzembe telefonközpontot.  
 
1930-ra a vármegyében már a járási székhelyek és a nagyobb községek is be voltak kapcsolva 
a távbeszélő-hálózatba. 
 
 
Fülöpszállás postája 1900–1948 között 
 

1905-től Fülöpszállás lett a Hartához tartozó Sósér tanya (mint lakott hely) utolsó távírdája, 
1910-től pedig a közigazgatásilag Akasztóhoz tartozó Pusztaszentimre utolsó távírdája. 

1911-től Fülöpszállás postamestere Wiedemann Jusztin volt. Postai pályafutásáról többet is 
megtudhatunk az 1930-ban kiadott Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye általános ismertetője és 
címtára jóvoltából: „Posta szolgálatában 33 éve áll, a tanfolyamot Bpesten végezte. 
Párkánynánán, Tapolcán, Vajdahunyadon, Bpesten, a Bpest–Zimonyi vonalon, 
Garamberzencén, majd Fülöpszálláson teljesített szolgálatot. A kommun alatt hazafias 
magatartásáért letartóztatták. Buzgó szolgálatáért elismerő oklevéllel tüntették ki. Nős, 3 
gyermekük van.” A postamesterségnek ekkor két kiadója volt: a postamester felesége, 
Wiedemann Jusztinné és fia, Wiedemann Kornél. 

1914-ben kitört az első világháború. A hadi mozgósítás miatt központilag korlátozták a 
csomagok felvételét, ami Fülöpszállás postáját is érintette. Részletek a PRT-ben 1914. június 
26-án megjelent rendelkezésből: „Az  elrendelt  részleges  mozgósítás következtében ... a  
baja—zombor—újvidéki, .... a kecskemét—fülöpszállási... vonalakon,  úgyszintén  az ezen 
vonalakból  kiágazó  polgári  menetrenddel bíró  vonalakon  fekvő  hivataloknál,  valamint  e 
hivatalokhoz,  azonkívül  a  Bosznia-Herczegovinában  és  Dalmácziában levő hivatalokhoz, 
amennyiben  vasúti  szállítás  is  szóba  jön,  a közönséges és nemzetközi postacsomagok 
felvételét további intézkedésig  beszüntetem. E  rendelkezés  alól  kivételt  képeznek a 
„szükséges  csomagok“,  melyek akadálytalanul felvehetők.” 

1925-ben a PRT-ben a kecskemét-fülöpszállási vasútvonal is szerepel azon mozgó- és 
kalauzposták, valamint vasútvonalak jegyzékében, amelyeken postai vagy vasúti közeg 
közvetíti a postaanyagot. Ennek a mozgópostának a neve és sorszáma éveken át azonos volt, 
csupán a felügyeleti postaigazgatóság változott: a 200. sz. Kecskemét-Fülöpszállás 
mozgóposta 1925-ben a budapesti kerületi, 1927-ben viszont már a szegedi postaigazgatóság 
alá tartozott. A mozgóposta-járatok közvetlen irányításával Kecskemét volt megbízva.  

1929-ben a Fülöpszállás postamesterség körzetéhez tartozó Fülöpkerekegyháza neve 
Fülöpházára változott. Ugyanebben az évben a vasúti mozgóposták, jegyzékelő menetek 
országos listájára felkerült a Fülöpszállás-Izsák között közlekedő járat is.  
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1929-ben a rádióelőfizetők gyűjtéséért indított versenyt a postavezérigazgatóság, amiben 
Wiedemann Kornél fülöpszállási postakiadó kiemelkedő eredményt ért el, és jutalomként egy 
detektoros rádiókészüléket nyert. Ő 1930-ban is eredményes volt, előfizetés-gyűjtő 
teljesítményét pénzjutalommal honorálta a Magyar Királyi Posta.  

1932-től postaszállító gépkocsi járt Fülöpszállás pályaudvarról Solton át Dunaföldvárra és 
vissza. 

1932. június 30-án a PRT-ben közzétették, hogy a „Pest vármegyében fekvő Fülöpházán 
postaügynökség lépett életbe, melynek kézbesítő körzete Fülöpháza puszta területén kívül 
Balázsipuszta külső részére és a Balázsi erdőre terjed ki.” A Kiskunhalasi Lapok július 6-i 
számában pedig a közönség számára a következő rövid hír jelent meg: „Uj postahivatal. 
Fülöpszállás nagyközséghez tartozó Fülöpháza pusztán junius 1-ével uj postaügynökség 
nyílott, ahonnan és ahová mindennemű levélpostai küldemények, postautalványok, csekkek, 
csomagok stb. küldhetők.” 

A Magyar Távirati Iroda 1932-ben keltezett hírei közt ráakadtunk egy fülöpszállási postán 
megesett csalási kísérlet leírására: „Fülöpszállás, szeptember 17. A fülöpszállási 
postahivatalban megjelent egy csendőraltiszt, aki arra kérte a postamestert, hogy 200 pengős 
postatakarékpénztári betétjéből 100 pengőt fizessen ki. A postamester észrevette, hogy a 
betétkönyv hamisított, mert azon eredetileg csak két pengő volt beírva, s a többit idegen kéz 
írta hozzá. Azonnal telefonált a csendőrségnek, amit észrevett az állítólagos csendőr, és 
motorkerékpárjára ugorva elmenekült. A solti csendőrőrs megindította a nyomozást. /MTI./” 

1933. szeptember 15-én a PRT-ben közlemény tudatta az érintett postákkal, hogy „A 
közigazgatásilag Izsák nagyközséghez tartozó Uzovicstelepen postaügynökség lépett életbe. … 
Az ügynökség naponta közlekedő gyalogjáratok útján a mindkétirányú 200. számú 
[Kecskemét-Fülöpszállás] mozgópostával és az ellenőrző kecskeméti hivatallal áll közvetlen 
rovatolási összeköttetésben.”  

1939-ben Wiedemann Kornél vette át apjától a postamesterség vezetését, előbb helyettes, 
később kinevezett postamesterként.  

A PRT 1941. november 7-ei számából kiderül, hogy Fülöpházán néhány hónapig szünetelt a 
postaügynökség, de újból megnyitották: „Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kunszentmiklósi 
járásában fekvő Fülöpszállás községhez tartozó Fülöpháza lakott helyen az 1941. évi június 
14-től szünetelő postaügynökség 1941. évi november hó 5-én működését ismét megkezdte.” 

1948 januárjában Fülöpszállás posta is bekapcsolódott a sport-totó tippszelvények országos 
postai árusításába. Februárban Fülöpszállás lett az Izsákhoz tartozó Uzovicstelep utolsó 
távírdája. A február 21-én megjelent PRT-ben pedig azt olvashatjuk, hogy a „Balázsi 
külterületi lakotthellyel Fülöpháza ideiglenes néven nagyközséggé alakult.”  

A PRT 1948. március 6-i közlése szerint a postavezérigazgatóság a postaépületek és 
környezetük 1947. szeptember végén zárult szépészeti-virágosítási versenyében a szegedi 
postaigazgatóság területén lévő posták közül Fülöpszállás lett az első helyezett, ezért a 
teljesítményét a postát 200 Ft pénzjutalomban részesítették.  

1948-ban a Postás Útmutató c. évkönyv névsora szerint még Wiedemann Kornél volt a 
postamester, beosztottjai pedig Csősz Ilona, Kun Ibolya, özv. Kirchner Ferencné pm. kezelő 
és Varga Józsefné pm. altiszt.  
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Fülöpszállás postája 1948 után 

 

1948-ban a Magyar Királyi Posta elnevezés – és a Postai Rendeletek Tára is – megszűnt. A 
postamesterségeket beolvasztották az állami posta szervezetébe, a nagyobb forgalmúakat 
postahivatalként, a kisebbeket fiókpostaként. A korábban vállalkozói jogviszonyban működő 
postamesterekből hivatalvezető vagy fiókposta-vezető lett. Ez történt Fülöpszálláson is.  

Sajnos, az ezt követő évtizedekből meglehetősen hiányosak a fülöpszállási postáról elérhető 
írásos dokumentumok, információforrások. A Bács-Kiskun megyei napilapokban (Megyei 
Népújság, későbbi nevén Petőfi Népe) azonban jó néhány hírt, információt, cikket sikerült 
találnunk, kivéve az 1950–60-as éveket. 

1975-re annyira megnövekedett a fülöpszállási posta forgalma és megnőtt a dolgozóinak 
létszáma, hogy a régi kis postaépület már nagyon szűkössé, túlzsúfolttá vált. Napirendre 
került ezért egy nagyobb, tágasabb postaépület megépítésének szükségessége.  

Az új posta ügyével 1975-78 között több cikkben is foglalkozott a Petőfi Népe című megyei 
napilap, sőt a Forrás című, Kecskeméten kiadott szépirodalmi, szociográfiai és művészeti 
folyóiratban is találtunk olyan Fülöpszálláson készült riportot, amiben az új posta építésének 
akadályát és annak furfangos megoldását, a községi vezetők leleményességét ismerhetjük meg.   

A cikkekből kiviláglik, hogy nem volt könnyű az új posta megépítésének ügyét sikeresen 
megvalósítani. Az alábbiakban szöveghű idézetekkel mutatjuk be ezeket a cikkeket. 
Helyenként nem csak a fülöpszállási postára vonatkozó részt idézzük, hanem a megye postai 
ellátásának akkori helyzetét, fejlesztésének terveit, sikereit és küzdelmeit bemutató részeket is.   

 

1975. július 23. Petőfi Népe 

 

A posta - kinőtte gúnyáját 
[riport Fülöpháza községfejlesztési terveiről] 
 
Mintha csak összebeszéltünk volna...  
Alig álltunk meg gépkocsinkkal a fülöpszállási tanácsháza „ligetes” oldalában, pont 
akkor húzott oda kerékpárjával Papp Antal vb-titkár is. A régi népfrontos barátság 
jogán, hivatalosnak aligha mondható „felszólítással” állítottuk meg.  
— Egy lépést se tovább! — És már invitáltuk őt a legközelebbi padra. Ilyen 
kánikulában jobb kedvvel beszélgetünk községfejlesztésről a fák szellős árnyékában, 
mint odabent, íróasztalnál.  
[…] 
— Régi igényünk már egy új postaépület. A jelenlegi egy magánházban van. Külsőre 
sem dísze az utcának, de az hagyján. Hanem a belső viszonyok!  
— Nézzük meg közelről.  
—Egy-kettőre a helyszínen vagyunk A málladozó vakolatú házacskát valóban csak a 
hivatali tábla avatja postává.  
Belépünk. A közönség olyan apró várószobában tartózkodhat, ahol 5–6 embernél több 
alig fér el. Szabó Lászlóné, majd Bajusz Gábor hivatalvezető nyit ajtót előttünk, 
hogy jó helyre találjunk a szűkösségben. Mielőtt a hivatali helyiségbe kerülnénk, fehér 
léckerítéssel elrekesztett zug homálylik elöltünk.  
— Ez a raktár.  
— Raktár? Hány négyzetméter alapterületű lehet?  
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— Háromnál nemigen több.  
A benti helyviszonyokról többet mondanak felvételeink.  
— Képzeljék el, hogy’ vagyunk itt reggeli munkakezdéskor, amikor a kézbesítők is 
bent vannak még. Tizenketten szorongunk a berendezés keskeny folyosóin.  
Csősz Ilona telefonközpontos fürgén kapcsolja a kért állomásokat. Losonczi Márta 
ügyféllel beszél. Táviratfeladásról érdeklődnek. Szabó Lászlóné már ismét a helyén ül, 
hogy a beszéd, berregés, csöngés okozta zajban folytassa a pénzkezelést. Nagy 
Kálmánné ügyféllel foglalkozik.  
A kedves ügyfél vidáman könyököl a kisablaknál. Itt aztán van sok érdekes látni- s 
hallani való. Csak a felelősségteljes munkához — mint a pénzkezelés például, hogy 
csak ezt említsük — nincs kellő nyugalom, csönd. No és a postai titoktartás feltételei 
is hiányoznak a távbeszélőnél. A pici váróból, ahová őszi-téli csomagdömpingnél a 
pakkokból is raknak, mert másképpen nem fémek — a kis ablakon keresztül jókat 
hallgatózhat a vendég. Hogy például kinek mit táviratoznak és ki... A rend viszont, a 
zsúfoltság ellenére — dicséretes. Lehet beszélgetni róla a faluban.  
— Ki is az országgyűlési képviselőtök? Csak úgy kérdezzük.  
— Juhász Tibor.  
Efelől azután érdeklődünk, miután Papp Antal elmondta, hogy a posta tervről-tervre 
„benn volt”, de „kihúzták”. Járt Szegeden is, közölte, hogy a község központi fekvésű 
telket ad hozzá, csak légyen új posta.  
— Ígérték, hogy a következő ötéves tervben benne lesz.  
Bízunk benne, hogy mostmár nem „húzzák ki”.  
Tóth István  
 

 
(Tóth Sándor felvételei) 

  

1977. február 5. Petőfi Népe 

 

ÉPÜLETEK, TELEFONOK, TELEXEK  
Postai tervek a megyében  
 
Mérsékelten fejlődött a postai szolgáltatás Bács-Kiskun megyében a IV. ötéves 
tervidőszakban, öt kispostaházat adtak át, Kecskeméten 150 állomásos géptávíró 
központot, a kalocsai tévé-nézők örömére pedig — ideiglenes jelleggel — Csávolyon 
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átjátszó adót helyeztek üzembe. A külterületi kézbesítés új rendszerére is az 1971—75. 
közötti időszakban tértek át.  
 
A posta V. ötéves terve tartalmasabb az előzőnél, de továbbra sem elégíti ki teljes 
mértékben a jogos igényeket. A felmérések szerint például harminc kispostaházat 
kellene felújítani, felépíteni, de csak hatra van pénz. így Szankon, Sükösdön, Baján, 
Csikérián, Fülöpszálláson és Bácsbokodon adnak át kispostaházat 1980-ig, a 
csikériait még ebben az évben.  
Régóta húzódik már az új kecskeméti posta építése. A kiviteli terv ez év áprilisára 
készül el, s az elképzelések szerint a BÁÉV még az idén megkezdi az építést. A 
hétezer vonalas távbeszélő központot 1980 novemberében kell átadni. Addig is — a 
BHG által gyártott készülék érkezésének függvényében — vagy még az idén, vagy 
pedig 1978 elején bevezetik a beszélgetések három percenkénti számlázását. 
Valamelyest enyhülnek majd a széchenyivárosi gondok, mert jövő év elején 400 
állomás bekötésére alkalmas központot telepítenek.  
 
A helyiséget a városi tanács bocsátja a posta rendelkezésére 
 
Baján jelenleg is kézikapcsolású, korszerűtlen a távbeszélő központ és nem felel meg a 
követelményeknek a légvezetékes hálózat sem. Jó hír, hogy még ebben az ötéves 
tervidőszakban megkezdik egy új crosbar központ építését a postaépület bővítésével 
együtt, de az átadás csak 1982-ben várható. A 130 millió forintos költséggel épülő új 
központ háromezer állomás befogadására lesz alkalmas az elképzelések szerint, 
ugyanis a vázlatterv is csak május 31-ig készül el. Később a távhívásba is 
bekapcsolják á bajai telefonokat és az építéssel egyidejűleg a légvezetékek helyett 
kábeleket fektetnek le.  
 
A posta szakemberei Soltvadkerten, Dunavecsén, Kecelen, Fülöpszálláson és 
Szabadszálláson szerelnek föl 240 állomásos telefonközpontot az V. ötéves tervben. 
Légvezeték helyett kábelen lehet majd telefonösszeköttetést létesíteni 
Kiskunfélegyháza és Kiskunmajsa, Kiskunmajsa és Kiskunhalas, valamint Kecskemét 
és Lajosmizse között. Belterületen is szüntetnek meg légvezetéket: Kiskőrösön, 
Kunszentmiklóson, Kiskunfélegyházán és Kalocsán.  
Évente harminc-harmincöt telex-igénylőt kapcsolnak be az országos hálózatba.  
B J. 

 

 

1977. március 2. Petőfi Népe 

 

Az országgyűlési képviselő 357 napja  
Interjú dr. Juhász Tibor képviselővel 

 
[…]  
 
Fülöpszállás borítékjából az új postahivatal megépítésének bizonyítékai kerülnek elő. 
Részletek a folyamatból, aminek elindításához a Petőfi Népe cikke is ösztönzést adott. 
1975. július 23-án megjelent riportunk foglalkozott a jelenleg is magánházban levő, 
roppant szűk, zsúfolt postahivatal áldatlan viszonyaival. Azt követően kereste fel dr. 
Juhász Tibor a fülöpszállási vb-titkár, Papp Antal társaságában dr. Horn Dezső 
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közlekedés- és postaügyi miniszterhelyettest, a posta vezérigazgatóját. Előadta, hogy 
személyesen is meggyőződött a piciny postahivatalban uralkodó tarthatatlan 
körülményekről: — az alkalmazottak szoronganak, hiányoznak a postai titoktartás 
feltételei, nincs meg a pénzkezeléshez szükséges csönd, nyugalom. Kérte a képviselő, 
hogy — több tervből való kimaradás után — most már építsék meg az új postahivatalt. 
— Az ügy ma már sínen van. Miután a helyi tanács megfelelő telket biztosított, és 
társadalmi munkában sem lesz hiány, amint ezt feltételként állította a 
postavezérigazgató a személyes megbeszéléskor, a minisztérium biztosítani tudja a 
szükséges beruházási összeget. Erről dr. Horn Dezső szívélyes hangú levelében 
tájékoztatta az országgyűlési képviselőt — még múlt év februárjában. Kérte azonban, 
hogy a kivitelező kijelölésével is segítsen előbbre hozni a helyi tanács az új posta 
felépítését. Felhívta a vezérigazgató a Szegedi Postaigazgatóságot is, hogy mint 
beruházó, intézkedjen a beruházás előkészítéséről, hogy a létesítményt 1978-ban 
átadhassák.  

Részlet az ügyben fordult legutolsó levélből, amelyet a Szegedi Postaigazgatóságtól  
Kopasz Flórián igazgatóhelyettes aláírásával kapott az országgyűlési képviselő 1977. 
február 16-i kelettel: „Megnyugvással hozom szíves tudomására, hogy a tervezett 
beruházás előkészítése a kívánt ütemben halad. A Csm-i Tan. Tervező Vállalat 1977. 
május 24-re vállalta a kiviteli tervek leszállítását. Ugyanakkor jelen levelemmel 
egyidejűleg — hivatkozom az önnel történt előzetes megbeszélésre — kivitelezői 
kapacitás biztosítását kértem ... az ÉPSZER V. igazgatójától. Számomra kedvező 
válaszuk reményében derűlátóan tekintek a fülöpszállási postahivatal korszerű 
elhelyezési kérdésének mielőbbi megvalósítása elé. Amennyiben az előkészítéssel 
kapcsolatban bárminemű, a beruházást késleltető körülmény merülne fel, úgy 
továbbra is azonnal kérem Juhász elvtárs szíves segítségét.”  

Nos, ez csak egy létesítményügy. De még igen kivonatoltan is érzékelteti, mennyi 
utánajárás után lesz eredmény. […] 

 

1977. július 26. Petőfi Népe 

 

ÉPÍTKEZÉSEK, TERVEK  
Új falusi postahivatalok  
 
Augusztus 20-án nyitják meg a bővített, csinosított keceli postahivatalt. Egymillió-
háromszázezer forintot költöttek a kényelmesebb, célszerűbb körülmények 
megteremtésére. Negyvenöt négyzetméterrel nagyobb az ügyfeleket fogadó terem, 
modernebb a berendezés. Korszerűsítették a telefonközpontot. Külön helyiséget 
kapnak a kézbesítők. A nagyközség postahivatala küllemében is kifejezi. hogy milyen 
fontos tevékenység folyik falai között.  

A csikériaiak és a soltvadkertiek is várják az új postahivatal megnyitását. Az 
építkezések jó ütemben haladnak, tájékozódásunk szerint még ez évben a lakosság 
rendelkezésére áll mindkét, mai igényeknek megfelelő hivatal.  

Elkészültek az új fülöpszállási posta tervei. Pénz is van, csak a kivitelező hiányzik 
egyelőre. Amennyiben sikerül vállalkozót találniuk, jövőre megkezdik az építkezést. 
1978-ra tervezik a hajósi, bócsai, vaskúti hivatalok felújítását. Minden remény megvan 
arra, hogy még ebben az ötéves tervben Sükösdön, Bácsbokodon, Harkakötönyben, 
Helvécián építenek új postát.  
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A Szegedi Postaigazgatóság nagy erőfeszítéseket tesz azért, hogy a Bács-Kiskun 
megyei városiasodó falvakban tágas, kényelmes. szép helyiségekben intézhessék a 
levél- és csomagforgalommal, távbeszélő összekötettéssel kapcsolatos ügyeket.  

Már megkezdték a VI. ötéves terv előkészítését. Az előjelek nagyon biztatók. 
Legalább tíz-tizenkét új vagy felújított hivatal kialakítását tervezik. 
 

 
 

1978 – VALÓSÁG című folyóirat 1978/10. száma 

 

VARGA CSABA: A HARMADIK LEHETŐSÉG HIÁNYA  
[Riport Fülöpszállásról] 

 
„Ha valamit el akarunk érni, messzebbre jutunk a furfanggal, mint a pénzünkkel. 
Évtizede nyűglődtünk az új posta hiánya miatt. Egy vasunk se volt rá. Már két ötéves 
tervből is kihúzták, amikor az országgyűlési képviselő elérte, hogy Pesten fogadott 
minket az illetékes miniszterhelyettes. Addig érveltünk, tárgyaltunk, amíg a központi 
keretből — mert az van — soron kívül pénzt kaptunk.  

Ezzel azonban még nem nyertünk. Hetek alatt kiderült, hogy nincs, aki felépítse a 
postát! A megyei ÉPSZER vállalta a munkát, csak nem volt hozzá munkása. Ekkor 
szokatlan ötletünk támadt. A faluban jócskán akadnak fusizók, akik a hiányzó 
kőművesek helyett házat, toldalékot, istállót építenek. Gyakran engedély, s adóbevallás 
nélkül. Suba alatt. Pontosan tudjuk, kik ezek, állandó munkahely nélküliek, 
nyugdíjasok és mások, akik értenek a házépítéshez, bár papírjuk nincs róla. Az elnök 
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gondolt egyet, s összehívta őket a tanácsházára. Vagy harmincan jöttek el, akiknek 
szépen elmesélte: mi lenne a feladat. A végén finoman megjegyezte, hogy eddig nem 
bántottuk őket, hiszen szükség volt a munkájukra, legfeljebb szabálysértést róttunk ki 
rájuk. De: most segítsenek rajtunk.  

Az emberek nem kerteltek, tanácskoztak, majd belecsaptak a kezünkbe. Két kikötésük 
volt. Az egyik az, hogy rögtön nekiláthassanak a dolognak, mert március végétől már 
nem érnek rá, akkortól ugyanis több fusimunkát vállaltak. A másik; kiváltják ugyan a 
munkakönyvet és belépnek erre az időre az ÉPSZER-hez, de órabérben nem falaznak. 
Azt kérték, hogy az előre kialkudott bért egyben vehessék fel, függetlenül attól, hogy 
milyen gyorsan építik fel a postát. Így lett minden. Napok alatt összeállt a gárda, 
húszan sem maradtak, mert egyetlen felesleges embert se tartottak meg. Maguk közül 
választottak brigádvezetőt is. Az ÉPSZER küldte az építőanyagot, s beállított egy 
technikust, aki szakmailag segített. Most már lassan kész a posta, pedig csak február 
vége van, mert hajtották magukat, nem lógtak. Minél hamarább végeznek, annál 
korábban kezdhetik a következő fusimunkát. . .  

Nemrégen kimentem az építkezésre, pálinkával kínáltak, alig bírtam szabadulni. 
Nevetve mondták, akár ingyen is felhúzták volna a postát, ha a község ezt kérte volna 
tőlük. Nem nagy ügy ez, jegyezték meg…”  P. Antal, vb-titkár. 

 

1978. augusztus 19. Petőfi Népe 

 

— Új posta Fülöpszálláson. A közel négyezer lakosú községben új posta épül. A 
terveket a CSOMITERV Darvas Imre építész-tervező kollektívája készítette, s az idén 
májusra már tető alá hozták a 120 négyzetméter alapterületű épületet. A további 
munkálatok befejezését az ÉPSZER csak jövő év közepére tudta vállalni. A 
postahivatalhoz szolgálati lakás, gépkocsitároló is tartozik. 
 

1978. szeptember 23. Petőfi Népe 

 

TAPASZTALATOK AZ ÉPSZER MUNKAHELYEIN  
A kommunista műszak igazi haszna  
 
[…] A Kecskeméti Építési és Szerelőipari Vállalat dolgozói 91388 forintot fizettek be 
az óvodai alapra. Kevés? Még a felfelé kúszó építésianyag-árak ismeretében is 
tekintélyes összegnek számít. Jól tudjuk, minden fillérre szükség van a 
gyermekintézmények bővítéséhez.  
Jócskán gyarapodott a közös vagyon, lévén a kommunista műszakon előállított 
termelési érték többszöröse a felajánlott munkabérnek. Haszna számtalan. Időben 
átadhatják az új kecskeméti AFOR-állomást, a fülöpszállási postahivatalt, jól 
haladtak a Veszprémben vállalt munkával a Kecskeméti Konzervgyárban. Új 
telepükön hamarosan megkezdődhet egy 64x33 méteres csarnok szerkezetének 
összeszerelése. Tiszaalpáron elkészültek a térbetonozással, megszépült a vállalat 
központi irodaháza. Az eredmény közvetlen és közvetett; azonnal mutatkozó, csak 
később érzékelhető; nehéz lenne felelősséggel kijelenteni; hogy ennyit és ennyit hozott 
az önkéntes műszak. […] 
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1984. november 1. Petőfi Népe 

 

ÚJ TELEFONSZÁMOK KEREKEGYHÁZÁN, FÜLÖPHÁZÁN ÉS 
HETÉNYEGYHÁZÁN  
A posta tájékoztatója 
 
1984. november 3-án 12 órakor Kerekegyházán üzembe helyezzük az új automata - 
távhívóközpontot. A telefonokat bekapcsoljuk a belföldi és a nemzetközi távhívásba. 
Körzetszámuk: 76. 
Ettől az időponttól a helybeli telefonszámok megváltoznak; ötszámjegyűek lesznek.  
Ugyanezen a napon 10 órakor megszüntetjük a hetényegyházi régi központot is és az 
előfizetők távbeszélő-állomásait a kecskeméti telefonközponthoz kapcsoljuk.  
A kerekegyházi és a hetényegyházi előfizetők régi és új telefonszámait az alábbiakban 
közöljük. (A kecskeméti előfizetőknek a kerekegyháziak felhívásakor — a helyi 
beszélgetésekhez hasonlóan – csak a hívott állomás ötjegyű számát kell tárcsázni. 
Ezeket a beszélgetéseket a központ berendezése 1. díjkörzet szerint számlálja. A díj 7–
18 óráig 40 másodpercenként, 8–7 óráig 60 másodpercenként 1,50 Ft. A 
hetényegyházi előfizetőkkel folytatott beszélgetés díja 7–18 óráig 3 percenként, 18– 7 
óráig 6 percenként 1,50 Ft.)  
A Kecskemét és góckörzete című új telefonkönyv egyébként a közeljövőben jelenik 
meg.  
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