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Előzmények, településtörténet 
 

Lajosmizse a Duna-Tisza közének közepén, Kecskeméttől északra fekszik. Az első települé-
seket ezen a vidéken a kunok létesítették a tatárjárás után. Mizseszállása, Lajosszállása és 
Beneszállása néven találhatók ezek a régi iratokban. 

Lajosmizse a Lajos és Mizse puszták, valamint Bene puszta egyik felének egyesüléséből ke-
letkezett.  

A jász-kunok hét székének egyike volt Mizse Széke, ami egyben székkapitánysági őrhely,  
vagyis központ volt. Nevét Kun László király Mizse nevű nádoráról (1299) kapta. A 15. szá-
zadban kunok nagy számban laktak itt. Az egykor virágzó települések a török idők végére 
pusztasággá változtak. Mizsét a törökök 1559. évi fejadó-lajstromában 36 adóköteles házzal 
jegyezték, de a későbbi dokumentumokban pusztaként szerepel. A templomokból csak romok 
maradtak, közülük a felső-mizsei  maradványa  még napjainkban is megtekinthető. 

A török hódoltság alatt a puszta Jászberény birtokába került. Jászberény kezdte újratelepíteni 
Mizse környékét az 1760-as években. A pásztor nép tanyákat épített. 1835-ben már mintegy 
250 ember lakott itt. A korabeli feljegyzések szerint Bogár Szabó Mihály betyárbandája ala-
posan megkeserítette a pusztára  költözöttek életét: az itt élők több beadványban is védelmet 
kértek a betyárokkal szemben. 

Érdemes egy pillantást vetni a korabeli kiskunsági tájra „Az Osztrák-Magyar Monarchia írás-
ban és képben” című könyvsorozat Magyarország II. kötetének a segítségével. A pusztákról 
szóló fejezetben Hoitsy Pál írta erről a vidékről 1891-ben a következőket:  
 

„A budapest-czeglédi vasút-vonaltól le egészen Kis-Kőrösig, Halasig mintegy 2600 
négyszögkilométernyi területen puszta pusztát ér. Nagyobb terület, mint sok megye. Az 
egész országnak legnagyobb pusztasága ez. Pótharaszt, Dános, Mike-Buda, Vatya, 
Vacs, Hernád, Bene, Lajos, Adacs, Baracs, Peszér, Sarlósár, Balázs, Ágasegyháza, 
Ballószeg, Köncsög, Szent-Imre, Orgovány, Páhi, Bócsa, Kaskantyú, Bugacz, stb. egy 
összefüggő nagy pusztaságot képeznek, melyet sehol sem zavar meg falu. De ezen a 
nagy területen a legtöbb pusztának ma is megvan a romba dőlt temploma. […]A pusz-
ták leginkább a tatár és török dúlások idején keletkeztek. Legtöbb a mohácsi vész után. 
Midőn a török 1529-ben feljött egész Buda alá, s azután a Duna-Tisza közén is átvo-
nult, fölégetett minden útjába eső falut, melyet nem védett senki, s tehát nem kellett 
ostromolni; rabszíjra fűzte a lakosság javát, világgá űzte a többit, s lakatlanná tette a 
vidéket. Azóta e falvak nagy része nem épült föl e mai napig, s innen van, hogy a leg-
főbb és legterjedelmesebb puszták ma is a Duna-Tisza közén fekszenek.” 

Lajosmizse 1876-ig volt Jászberény város közlegelője. 1876-ban a Jászkun Kerületet beol-
vasztották az új megyerendszerbe, konkrétan Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyébe. 1877-ben 
Lajos, Mizse és Fél-Bene pusztából létrejött Lajos-Mizse község.  

A Budapest-lajosmizsei helyi érdekű vasutat 1889-ben, a lajosmizsei-kecskeméti vonalat 
1905-ben adták át a forgalomnak. 1907-ben Benepuszta önálló településsé vált Ladánybene 
néven. 
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Lajosmizse népessége folyamatosan gyarapodott. 1855-ben közel 2000, 1890-ben 7000, 
1910-ben már 9000 lakosa volt.  

1930-ban a körülötte lévő pusztákkal (Alsó- és Felső-Lajos, Kulapitye, Szarkás, Közös, 
Berénybene-puszta és Buckóhegy-szőlőtelep) már 12.000 lakost számlált a település. A jász 
származású lakosság 3/4-része önálló birtokos volt, a többi iparos, cseléd és földművelő nap-
számos. Az emberek nagy része szétszórt tanyákon lakott, állattenyésztéssel foglalkozott. A 
nők egy része háziiparszerű kézimunkát végzett. Lajosmizse országos vásáraira messze föld-
ről érkeztek vevők és eladók. Akkora fehérpulyka-tenyészete volt, hogy egy-egy heti piacon 
5–6000 pulyka talált vevőre. A község 1930-ban már villanyvilágítással volt ellátva.  

1986-ban az addig Lajosmizséhez tartozó Felsőlajos önálló község lett.  

Lajosmizse 1993 óta város. 

 
Postautak kiépülése a Duna-Tisza közén  
 
A Duna-Tisza közén a török hódoltság előtt, majd pedig annak másfél évszázada alatt nem 
volt állandó, rendszeres postaút és postajárat. 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 céh-
re 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 kezdve állandó levélposta 
járt Bécs és Pozsony között. Ez volt Magyarország első rendszeres postajárata, amit több fel-
vidéki postaút megnyitása követett. 

A Duna-Tisza közén postaút 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 
közének első – és további bő 90 évig egyetlen – postaútvonala.  

Tény, hogy ezen a vidéken nagy erőfeszítést igényelt állandó útvonal kitűzése, télen-nyáron 
járhatóvá tétele, lóváltó-állomások és postamesterségek felállítása. Útvonalak léteztek ugyan, 
de még a Buda–Szeged közti postaút is csak egyszerű földút volt, ami esős időben sok helyen 
járhatatlanná vált. A postakocsi sokszor kénytelen volt az út helyett a mezőn közlekedni, ke-
rülőket tenni, hogy tovább tudjon haladni.  

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

A Duna-Tisza közét észak-déli irányban átszelő második postaút 1788-ban II. József rendele-
tére nyílt meg Buda és Zimony között. Az útvonal Budáról kiindulva, Soroksár, Laczháza, 
Kun Szent Miklós, Szabad Szállás, Izsák, Vadkert, Halas, Mélykút, Szabadka, Pétervárad 
érintésével érte el Zimonyt. Természetesen ehhez az útba eső nagyobb településeken lóváltó-
állomásokra volt szükség, és postamesterségek is nyíltak, amit 1789-től már a lakosság is 
igénybe vehetett.  
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Ám burkolt országutat a Duna-Tisza közén egészen az 1890-es évekig nem építettek. A vidék 
postaútjainak 19. századi „minőségét” jól érzékelteti Jókai Mór egyik levelének részlete, amit 
1853-ban írt alföldi utazásáról, amikor gyorskocsival igyekezett elérni úti célját: 

 „[…]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 szekér-
ből, s gyalog előre mehetni. […] Az egész úton nem találtunk más szekeret, mint a 
szembejövő gyorskocsit, s egy gyapjúszállító szekeret a vízbe fordulva. — Mit csinál-
nak 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. […]"  

 
 
Postakocsi-állomás „Lajosnál” 
 
A Buda–Kecskemét–Szeged postajáratok persze a Jókai által leírt mostoha útviszonyok elle-
nére is közlekedtek. Ennek a postaútnak az állomásai 1848-ban a következők voltak (a kora-
beli írásmód szerint): Soroksár, Ótsa, Inárcs, Örkény, Lajos, Ketskemét, Páka, Félegyháza, 
Péteri, Kis Telek, Szatymász, Szeged, majd pedig tovább Kis Kanisa, Temesvár, Lugos, 
Szeben.  

 

A listában szereplő Lajos nem más, mint a mai Lajozsmizse elődje. A településről Fényes 
Elek: Magyarország geográfiai szótára című könyvében, mely 1851-ben jelent meg, ezt írja:  

„Lajos, puszta a kis Kunságban, a pest-kecskeméti országutban, homokos, de termé-
keny határral, tölgyes erdővel, postahivatallal és váltással Örkény és Kecskemét közt. 
Birja Jász-Berény város.” 

A mai Lajosmizse központi részén ma is áll egy földszintes, hatalmas alapterületű, régi épület, 
ami korábban községháza, majd városháza volt, de Földeáki csárdaként él a helyiek tudatában. 
A csárda neve az Árpád korban ugyanitt fekvő, a tatárjáráskor elpusztult Földeák nevű telepü-
lés emlékét őrizte meg. A mai épület helyén állt egykor az első csárdaépület, ami egyszerű, 
néhány szobás ház volt. Vályogból épült, alapozásához homoki mészkövet (ún. darázskövet) 
használtak, amit Nagykőrös Csókás részén vágtak, ugyanis a bortárolás miatt kellett a kocs-
mához pince is. 

Az 1700-as évek végén ez a vendégfogadó már postakocsi-állomásként is szolgált. A Buda és 
Szeged közt közlekedő postajárat hajtói és utasai számára biztosított pihenőt és ételt-italt.  

1827-ben a terület gazdája – Jászberény városa – úgy határozott, hogy a régi rozzant csárda-
épületet lebontatja, és helyére új, jóval nagyobb épületet emeltet, ifj. Bedekovich Lőrinc ter-
vei alapján. A csárdát fel is építették, bérlők 
működtették. Egyik helyiségében volt a 
pusztabírói hivatal, másikban a postaállomás, 
a többi pedig boltként és italmérő helyként 
működött. A II. világháború után községhá-
za, majd nagyközségi tanácsháza lett, végül 
városházaként szolgált 2003-ig, míg az új 
városháza fel nem épült. Az épületben ma 
helytörténeti kiállítás látható. 

Az épület így nézett ki 1930 körül: 



 4 

Ennek a régi postaállomásnak a történetéről bővebb információkat is megtudhatunk Kürti 
László: Lajosmizse. Jászok a Kiskunság peremén című helytörténeti olvasókönyvéből, ami-
nek 81. oldalán a következőket olvashatjuk:   

„A földeáki főút jelentősége a postaforgalom megindításával jelentősen megnőtt. 
1788-ban postaállomást létesített Jászberény. A postaforgalom lebonyolítására a nagy 
vendégfogadó (Földeáki csárda) mellett egy kocsiszín és istálló épült a következő év-
ben. A főút jobb oldalán lévő kis tavacska ekkor nyerte el a Posta-tó nevet. A tó a 20. 
század közepére – feltöltések és lecsapolás miatt – teljesen kiszáradt. 1792-ben a Föl-
deáki állomás neve hivatalos[an] Lajosi postaállomás lett, igaz, a környék lakói csak 
az előbbit használták továbbra is. A postamesteri állást családok kapták meg, a fiúk 
örökölték apjuktól a foglalkozást. Az első postamesterként Mihálovics Andrást 
alkalmazták. Őt Sántha Antal követte. Gyermekei (József, Anna, Barbara, Krisztina) 
mind itt születtek. A család még 1851-ben is postaállomást vezetett, de nemcsak 
helyben, hanem Örkényben is.” 

 

Betyárvilág, postarablások 

Az 1800-as években a postakocsi-forgalom növekedése és a pénzszállítás magára vonta az 
alföldi betyárok és rablók figyelmét. Elszaporodtak a postarablások. Ezért 1820-tól a postai 
értékek megvédésére a császári postaigazgatás elrendelte, hogy a postakocsikat fegyveres 
őrök kísérjék.  

Ahol vasútvonal nyílt, a posta hamar felhasználta azt a postaanyag távolsági szállítására. A 
vasút nemcsak biztonságosabb volt, mint a könnyen megtámadható lovas postakocsik, hanem 
gyorsabb is. Ahol vasút nem volt, továbbra is lovaskocsival történt a postaszállítás, amit a 
postarablók viszonylag könnyen meg tudtak rohamozni. Különösen az 1860-as években sza-
porodtak el nagyon a Dél-Alföldön a postarablások. 

A Vadász és Verseny Lap című újság 1897. december 23-i számában olvasható egy cikk a 
kiskunsági Bogár Imre betyárcsapatának – 1862-re datált – postarablásáról, ami az Izsák–
Kecskemét útvonalon lévő Balázs-puszta közelében történt: 

 „[…] 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 támadásban a postakocsi személyzete és a kísérő katonák életüket vesztették. Ám a katonák 
golyójától a betyárok közül négy súlyosan megsebesült, köztük a bandavezér Bogár Imre és 
két fia. Ők elmenekültek ugyan a zsákmányolt pénzzel, de nem jutottak messzire: 
Pusztaszentimre (a mai Soltszentimre) közelében mindhárman a homokbuckák közt lelték 
halálukat a mellkasukat ért lövések miatt. A negyedik sebesült betyár túlélte: a vállába fúró-
dott golyót még aznap éjjel a szabadszállási orvossal távolíttatták el a betyárok. Majdnem 70 
évvel később, 1929-ben a fülöpszállás-kerekegyházi új út Balázs-pusztán át vezető szakaszá-
nak földmunkálatai közben hét emberi csontvázra bukkantak az útépítők. Ezek voltak a Bogár 
Imre-féle postakocsi-rablás egykori áldozatai. 

1863. augusztus 18-án az izsáki postakocsit Kerekegyházánál rabolták ki. A korabeli nyomo-
zati iratokból a következő kép rajzolódik ki a kegyetlen rablásról: 
 

„Az Izsákról éjjel 11 órakor indult postakocsit (vagy ahogy ezen a tájon nevezték: 
»szekér postát«) Mészáros József 19 éves postakocsis hajtotta. Kísérői Boczkó Pál 
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tiszaőrsi lakos – Ottó Antal izsáki postamester barátja – és Jáborka Imre izsáki kisbíró 
voltak. A felettébb kátyús országúton csak lépésben haladtak. Éjfél után 2 óra körül a 
kecskeméti postamester kerekegyházi tanyájához értek, ahol az út mindkét oldalán 
jázminbokrok nőttek jó magasra. Egyszercsak a jázminbokrok mögül 2 lövést adtak le, 
és Jáborkát az egyik lövés eltalálta. A jázmin közt megbújt »puskás betyárok« nagy 
hirtelen előugrottak, kettő a lovak előtt termett. Az egyik a gyeplő szárát megkapta és 
a nála lévő bottal fejbevágta a kocsist. A betyárok –  akik kb. 8-an lehettek (a károsul-
tak tanúsága szerint) nagy hirtelen körülkapták a kocsit, botokkal Boczkó Pált is ütle-
gelni kezdték azzal a megjegyzéssel, hogy »Mi vagy te? Zsandár vagy úgy-e?« (Előírás 
szerint ugyanis a pénzes szállítmányt csendőrökkel kellett volna fegyveresen biztosíta-
ni.) Boczkó hiába könyörgött, hogy ne bántsák, ő nem zsandár. Leugrott a kocsiról és 
előreszaladt, 3 betyár utána és botokkal leverték. A többi Jáborkát és a kocsist kizse-
belte, a pénzes leveleket szállító ládából a leveleket elvették. Jáborkát és a kocsist a 
kocsiban fekvésre kényszerítették, és letakarták őket a kocsis subájával. Boczkót is fel-
rakták a szekérre és Izsák felé visszafordították, a lovakat útnak indították. Fél óráig a 
kocsis nem mert felülni, utána rendbe tette a kocsit. A két ember kérésére, hogy magu-
kat a vérből kimossák megálltak Jáborka sógorának tanyáján. A sógor a maga kocsi-
ján Jáborkát Izsákra vitte (ő később belehalt a kapott lövés okozta sebbe). Boczkót le-
fektették, másnap a kocsival Kecskemétre jöttek. Csak később derült ki, hogy a betyá-
rok sok pénzt raboltak. A rablókat a kocsis így írta le: »Mindnyájan egyenes szélű ka-
lapba, ujjas posztó mándliba, gatyába és csizmába voltak, és elferdített hangon beszél-
tek.«” 

Az izsáki postakocsi kirablása nem egyedi eset volt. 1864 áprilisában a Kecskemét-Kalocsa 
közt közlekedő, 1865. szeptember 19-én ismét a kalocsai, 1868-ban újfent az izsáki és az 
ágasegyházi pusztán közlekedő pénzes postajáratot rabolták ki – újabb gyilkosságok árán.  

A postakincstár ezért ahol csak lehetett, akár kerülő úton is, a vasutat használta pénzszállításra. 
Azonban a vasút is csak ideig-óráig jelentett biztonságot. A rablók néha még a vonatot is 
megtámadták, csakhogy az értékes postaszállítmányhoz hozzáférhessenek. Így tett például 
Rózsa Sándor és bandája 1868-ban Kistelek közelében, amikor felszedték a síneket, úgy 
kényszerítették megállásra a vonatot. A rablást azonban a vonatot védő katonák golyózápora 
meghiúsította. 1868-ban Szeged–Kecskemét–Kalocsa útvonalon be is szüntették a pénzszállí-
tást, mert ezen a vonalon rövid idő alatt 9 postarablást követtek el. 
 
1869. január 4-én a betyárvilág felszámolására királyi biztost neveztek ki gróf Ráday Gedeon 
személyében. Széleskörű hajtóvadászat indult a pusztai rablók és a betyárok kézre kerítésére, 
bíróság elé állítására, börtönbe juttatására.  
 
Elfogták a kerekegyházi pusztán Izsákról Kecskemétre tartó szekérposta ellen 1863. augusz-
tus 18-án elkövetett rablás és gyilkosság tetteseit is. Jegyzőkönyvek őrzik a nevüket, valamint 
azt, hogy 3000 forint készpénzt és egy duplacsövű fegyvert raboltak a postakocsi-támadáskor. 
Tíz betyárt vontak felelősségre ezért a rablásért. Kiderült az is, hogy 1868. október 28-án 
Izsák és Kecskemét között heten rabolták ki az izsáki szekérpostát, megölték a kocsist és a 
szekéren utazó csizmadialegényt, és elvittek 2800 forintot, valamint ingóságokat. A hét táma-
dó részben azonos volt az előző postarablás tetteseivel.  
 
A tetteseket szigorú börtönbüntetésre ítélték. 1870 végére a vidék nagy részén sikerült helyre-
állítani a rendet, véget vetni a betyárvilágnak.  
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Postamesterség Lajosmizsén  

 
1867-ben – a kiegyezés évében – a magyarországi postahálózat kivált az osztrák császári pos-
tából, és Magyar Királyi Posta néven önálló nemzeti szolgáltatóvá alakult. Ettől kezdve ma-
gyar földön a posta hivatalos nyelve német helyett a magyar lett, az osztrák császári jelképe-
ket pedig magyar címerre és nemzeti színekre cserélték.  
 
Az ezt követő években sok új postát nyitottak szerte a magyar királyság területén, 1869-ben 
például pontosan 116-ot, köztük volt a Kiskunság területén lévő Akasztó, Fülöpszállás, 
Keczel (Kecel), Madaras, Vadkert is.  
 
Lajosmizsén még egy kicsit várni kellett arra, hogy a településen postahivatal nyíljon. Hiteles 
információk a Magyar Királyi Posta által 1867-től kiadott hivatalos közlönyökben, vagyis a 
Postai és Távírdai Rendeletek Tárában találhatók. A továbbiakban erre a forrásra PTR-ként 
hivatkozunk, ennek a segítségével igyekszünk felvázolni a lajosmizsei posta történetének fon-
tosabb eseményeit.  
 
A PTR 1875. március 13-án megjelent számában az úgynevezett „forgalomköri változások” 
cím alatt többek közt az olvasható, hogy a „pestmegyei” Lajosmizse postai ellátásáról koráb-
ban „Eörkény”, mostantól viszont Kecskemét postája gondoskodik. (A forgalomkör egy-egy 
postahivatal esetében azt a közigazgatási területet jelentette, ahol az adott postahivatal köteles  
volt a szolgáltatásokat ellátni a központilag megállapított területi beosztás alapján.) Ekkor 
Lajosmizsének még nem volt saját postahivatala, a település postai ellátásáról korábban az 
örkényi, később a kecskeméti posta gondoskodott.  
 
1879. április 30-án azonban a PTR-ben Lajosmizsére postamesteri állomásra pályázatot hirde-
tett a Magyar Királyi Posta:  
 

„Pályázati hirdetmény. 
Postamesteri állomásra, tiszti szerződés mellett: 
[…] 3. Lajos-Mizsén (Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye), biztosíték 100 frt, évi járandóság: 
120 frt fizetés, 40 frt irodai és 600 frt szállítási átalány.” 

 
A PTR 1879. augusztus 26-i száma pedig az újonnan megnyílt postahivatalok közt felsorolta 
Lajosmizsét is – mint Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében lévő települést –, ahol „új postahi-
vatal lépett életbe”. A posta szolgáltatási körzete (hivatalos elnevezéssel: forgalomköre) 
Lajosmizse közigazgatási területére terjedt ki, beleértve a körülvevő pusztákat is. Az új posta-
hivatal feladata volt, hogy „küldönczkocsipostával” naponta Kecskemétre szállítsa a felvett 
küldeményeket, valamint hozza el onnan a Lajosmizsére címzett postaanyagot.  
 
A PTR 1879. szeptember 18-i számában azt is közzétették, hogy a Magyar Királyi Posta 
Lajosmizsére Nemes Ferenczet nevezte ki postamesterré.  
 
A postamesterekről érdemes tudni, hogy nem alkalmazottai, hanem szerződő vállalkozói vol-
tak a Magyar Királyi Postának, akik egységes központi szabályok alapján nyújtották a postai 
szolgáltatásokat a lakosságnak. A postamesterség komoly vagyoni értéknek számított, és csa-
ládon belül örökölhető volt. 
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Távíró 

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

Az ország első távíróvonalát 1850-ben létesítették Bécs és Buda között, amit 1853-ban meg-
hosszabbítottak Pesttől Szegedig. A következő évtizedekben Pest-Pilis-Solt-Kiskun várme-
gyén keresztül több távíróvonal létesült, távíróállomások kezdtek működni, kezdetben csak a 
vasútállomásokon, később postahivatalokban is.  

A gyorsabb hírközlés, így a távíró iránt egyre nagyobb igény mutatkozott vidéken is, például 
a gazdálkodók és kereskedők 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 intéz-
mény 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, Sza-
badszállást érinti csak; a posták csak minden két mértföldnyire vannak felállítva, pe-
dig miért ne lehetne minden postahivatalnál távírda-állomást is berendezni, hol a pos-
ta-expeditor 50–60 frtért elvégezhetné a távírda teendőit is.” 

 
Ekkor tehát a távíró és a posta még külön szervezetként működött. A vasútvonalak mentén a 
vasúttársaságok építették ki a távíróvonalakat, és rendeztek be távírdákat. Baross Gábor mi-
niszter előterjesztésére és az uralkodó jóváhagyásával végül 1887-ben fogadta el az ország-
gyűlés a távírószolgálat postával való egyesítését.  

Lajosmizsén 1889-ben jelent meg a távírószolgáltatás, amikor átadták a Budapest-Lajosmizse 
helyi érdekű vasutat. A vasútvonal mellett távíróvezetéket húztak ki, és a nagyobb 
állomásokon távírdát létesítettek, ami a helyi hatóság és a lakosság rendelkezésére is állt. 
Erről a PTR 1889. április 4-i számában az alábbi közlemény olvasható:  

„A budapest–lajosmizsei helyi érdekű vasút következő állomásai: Dabas, Lajos-Mizse, 
Ócsa és Örkény állami- és magántáviratok kezelésére felhatalmaztattak, és ebbeli mű-
ködésüket f. évi július hó 8-án „L“ szolgálattal megkezdették.” 

 

Az „L” szolgálat azt jelentette, hogy a távírda hétfőtől szombatig 8-16, vasárnap pedig 8-10 
óra között működött.  

1899-ben a vasúti távírda nevét Lajos-Mizséről Lajosmizsére változtatták – nyilván a telepü-
lésnév módosulása miatt.  

 

Lajosmizse postája 1900 után 

1901 júniusában Lajosmizse lett Vörösmajor puszta utolsó távírdája, ami azt jelentette, hogy a 
Vörösmajorba szóló táviratokat Lajosmizse vasútállomási távírda kapta meg, és az juttatta el a 
közeli pusztára.  
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1903. május 27-én viszont már a lajosmizsei postamesterséget is bekapcsolták a távíróháló-
zatba, a vasútihoz hasonlóan „L” jelű szolgálati besorolással (hétfőtől szombatig 8-16-ig, va-
sárnap 8-10 óráig vett fel és fogadott táviratokat).  

Ennek megfelelően 1904-ben a lajosmizsei postamesterség lett Vörösmajor utolsó távírdája, 
majd 1905-ben Baracsszentilona utolsó postája is.  

1905-ben postaügynökség nyílt a Lajosmizse közigazgatási területén lévő Klábertelepen, 
aminek ellenőrző postahivatala a belterületi postamesterség lett.  

1907. június 27-én a PTR-ben a személyzeti hírek közt megjelent, hogy özv. Kulka Györgyné 
lajosmizsei postatmester elhunyt. Arról sajnos a PTR korábbi számaiban nem találtunk infor-
mációt, hogy az elsőként kinevezett Nemes Ferencz meddig volt postamester, és Kulka 
Györgyné mikortól lett az.  

1907. december 21-én közölte a PTR, hogy Lajosmizsére postamesternek „kineveztetett” 
Kulka Margit (feltehetőleg az elhunyt Kulka Györgyné leánya).  

1908-ban az addig Lajosmizse igazgatása alá tartozó Ladánybene puszta önálló kisközséggé 
alakult. Postai ellátását 1911-ig még Lajosmizse postamestersége biztosította. 1911-ben 
Ladánybenén önálló postaügynökség kezdte meg a működését.  

1911. szeptember 26-án Lajosmizse postamesterséget bekapcsolták a hazai távközlési-, vagyis 
telefonhálózatba, „L” szolgálati idővel, ami azt jelentette, hogy hétfőtől szombatig 8-16, va-
sárnap pedig 8-10 óra között állt a település lakóinak rendelkezésére.  

A PTR 1915. december 7-ei számában személyzeti hír tudatta, hogy Kulka Margit lajosmizsei 
postamester „állásáról lemondott”, 1916. január 6-án pedig pályázati hirdetmény jelent meg a 
PTR-ben a következő szöveggel:  

„Pályázati hirdetmények. I. Postamesteri állásra tiszti szerződés és a m. kir. postames-
terek és kiadók segélyező- és nyugdíjegyesületébe nyugdíjjogos tagként való belépés 
kötelezettsége mellett:  

a budapesti kerületben:  

1. Lajosmizsén, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében I. oszt. posta-, távírda- és 
távbeszélőhivatal. Készpénzbiztosíték: 1200 K. Járandóság: 5724 K fenntartási költség 
és 900 K szállítási átalány, mely utóbbi összegért a kinevezendő postamester köteles 
lesz a 2.50 km távolságra fekvő pályaudvarra és vissza naponkint kétszer közlekedő 
egyfogatú kocsi- és egyszer közlekedő gyalogjáratot a posta- és távírdaigazgatóság ál-
tal esetről esetre megállapítandó menetrend szerint fenntartani. Szükség esetén ugyan-
ezen összegért naponta négy járat is fenntartandó[…]” 

A pályázat eredményes volt: a PTR 1917. április 26-i számában közzétették, hogy 
Lajosmizsére „kineveztetett” postamesterré Tiszavölgyi Miklós. 

1923. december 5-én viszont a PTR-ben már az olvasható, hogy Lajosmizsére „kineveztetett” 
postamesterré özv. Tiszavölgyi Miklósné – nyilvánvalóan a férje halála miatt. A postamester-
ség tehát a családon belül maradt.  
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Az 1920-as és ’30-as évekből származó, PTR-ben megjelent álláshirdetésekből és személyzeti 
közleményekből arra következtetünk, hogy ekkoriban sok változás történt a lajosmizsei posta 
személyi állományában. 1927 júliusában és 1928 májusában megjelent álláshirdetések szerint 
Molnár Lajos, Lajosmizse-Klábertelepen lakó férfikiadó 30 évi gyakorlattal postakiadói állást 
keresett. 1929. januárjában Hulin Mária kiadót, aki Lajosmizsén 1903-ban született és itt volt 
postai dolgozó, saját kérésére törölték a Magyar Kir. Posta kiadói létszámából. 1936 február-
jában Járvás Mária, lajosmizsei kiadó tetette közzé, hogy március 1-jétől állást keres. 1937 
áprilisában dr. Cziffra Béláné kiadót saját kérelmére törölték a postakiadók létszámából.  

Közben két alkalommal – 1930 októberében és 1931 augusztusában – pályázatot hirdetett a 
Magyar Királyi Posta Ladánybene postaügynöki állására, tiszti szerződés mellett. A hirdet-
ményből kiderül az is, hogy Ladánybenén ekkor posta- és távbeszélőhivatal működött, a pos-
taügynökség vezetésére pályázónak 768 pengő évi járandóságot ajánlottak, és ezért kötelessé-
ge lesz Lajosmizsére és vissza naponta egy alkalommal gyalogos postaküldönccel szállíttatnia 
a postaanyagot.  

1937. július 1-jétől Lajosmizse távíró- és távbeszélő-szolgálatának napi munkaidejét L kate-
góriából C/2-be sorolták át. Ez azt jelentette, hogy hétfőtől szombatig naponta két órával 
meghosszabbodott a távíró- és távbeszélő igénybevehetősége: 8-16 óra helyett ezután 8-18-ig 
adhattak fel táviratot vagy telefonálhattak a helybeliek. A vasárnapi műszak változatlan ma-
radt: 8-tól 10 óráig.  

1939 áprilisában a Klábertelepen működő postaügynökség ellenőrzőhivatalának feladatát 
Lajosmizse posta helyett Kecskemét vette át.  

1940 második félévében, júliustól novemberig 4 alkalommal hirdették a PTR-ben, hogy  
Lajosmizse I. osztályú posta „teljesen szakképzett és mindenben jártas kiadót keres fix fize-
téssel azonnalra”. 

1941. január 16-án Ladánybene távbeszélővel egyesített postaügynöksége átalakult IV. osztá-
lyú postahivatallá. Ezzel az önállósodással Lajosmizsének megszűnt a korábbi ellenőrzőhiva-
tali feladatköre. 1942 februárjában pályázatot írtak ki Ladánybenére postamesteri állásra. Eb-
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ben olvasható többek közt, hogy a postaanyag szállítását Ladánybene posta és Lajosmizse 
pályaudvar között kerékpárral kell megoldani, naponta egy alkalommal.  

1942 májusában Lajosmizse postamesterség távíró- és távbeszélő szolgálati idejét C/2-ről C-
re változtatták, ami annyit tett, hogy ettől fogva a hét minden egyes napján 7 és 21 óra közt 
kellett rendelkezésre állnia, beleértve a vasárnapot is.  

1942–43-ban ismét személyzeti változások voltak Lajosmizsén, a postahivatalnál. Erre utal, 
hogy a PTR-ben 1942 szeptemberében pénztárkezelő női kiadót kerestek, 1943 januárjában 
pedig helyettesítésre is alkalmas kiadók azonnali jelentkezését kérték, ugyanekkor törölték a 
létszámból Petrik Ilona lajosmizsei postakiadót. A PTR-ben 1943 októberében újfent meghir-
dették, hogy azonnali belépésre postakiadó ajánlatát várják. 1944-ben sem volt jobb a lét-
számhelyzet: januárban, februárban és márciusban háromszor hirdettek állást gyakorlott, he-
lyettesítésre is alkalmas munkaerő számára. Nyilván nem találtak megfelelő jelentkezőt. Sok 
postának okozott létszámgondot a második világháború idején, hogy a férfiakat besorozták – 
feltehetőleg emiatt kényszerült hónapokig ismétlődő álláshirdetésre a lajosmizsei posta is.  

1944 májusában furcsa forgalomköri módosítás jelent meg a PTR-ben: a Lajosmizse közigaz-
gatási területéhez tartozó Kulapitye puszta utolsó postájának és távírdájának „Lajosmizse 
tnytb”-t jelölték ki. Az a furcsa ebben, hogy a tnytb rövidítés tanyai nyilvános 
távbeszélőállomást jelent, ami aligha tudja ellátni egy utolsó posta és távírda szerepkörét. 

1944 szeptemberében a PTR álláshirdetései között Lajosmizse postahivatal ismét állandó he-
lyettesítésre vállalkozó kiadók sürgős ajánlatát kérte. A létszámhiány súlyosságára utal, hogy 
a hirdetésben többes számot használtak, vagyis nem egy, hanem kettő vagy több kiadói állás 
volt betöltetlen.  

A front átvonulásakor a volt postamester és a tiszti munkaerők elhagyták a postát, aminek 
működése ezért átmenetileg szünetelt. Az itthon maradt postai dolgozók közül Maczkó 
Sándorné táviratkézbesítő oldotta meg a problémát. Ennek nyomát látjuk a PTR 1945. október 
23-i számában megjelent jutalmazási közleményben:  

„Maczkó Sándorné táviratkézbesítő, Lajosmizse. Jutalom: 10.000 P. Teljesítmény: A 
volt postamester és tiszti munkaerők által elhagyott lajosmizsei postahivatalt átvette és 
a postai szolgálatot saját kezdeményezéséből sikeresen megindította.” 

Maczkónén kívül Csáky Ferenc időközben kirendelt postamestert, valamint Ferró József és 
Maczkó Sándor postamesteri kézbesítőket részesítette elismerésben a postavezérigazgatóság a 
helyi posta újraindításában való részvételükért.  

 
Lajosmizse postája 1948 után 

 

1948-ban megszűnt a Magyar Királyi Posta elnevezés és a Postai Rendeletek Tára is. A pos-
tamesterségeket és postaügynökségeket beolvasztották az állami posta szervezetébe, a na-
gyobb forgalmúakat postahivatalként, a kisebbeket fiókpostaként. A korábban vállalkozói 
jogviszonyban működő postamesterekből, postaügynökökből hivatalvezető vagy fiókposta-
vezető lett.  

A PTR-ből nem derül ki, hogy Lajosmizsén pontosan hogyan történt ez az átállás. Annyi biz-
tos, hogy a PTR 1948. augusztus 1-jei számában még pályázati hirdetmények jelentek meg 
több település postamesteri posztjára, köztük Lajosmizsére is. A pályázatok beküldési határ-
idejét augusztus 16-ban határozták meg. Postamesteri kinevezés azonban valószínűleg nem 
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történt, legalábbis Lajosmizséről a PTR ezt követő – év végéig – megjelent számaiban kine-
vezésről szóló közlést nem találtunk.  

Sajnos, a következő évtizedekből meglehetősen hiányosak a lajosmizsei postáról online elér-
hető dokumentumok, információforrások. Levéltári kutatásokra lenne szükség.  

A Bács-Kiskun Megyei Népújság, majd pedig a Petőfi Népe című megyei napilapban azonban 
több hírt, információt, cikket sikerült fellelnünk. A következőkben ezekből idézünk. Nem 
csupán olyan cikkeket ismertetünk, amelyek kifejezetten Lajosmizse postáról szólnak (kevés 
ilyen volt), hanem olyan tudósításokból is szemezgetünk, amelyek tágabb kitekintést adnak a 
megye postai ellátottságának akkori helyzetéről, az igények növekedéséről, a fejlesztések 
eredményeiről és gondjairól – és mindeközben megemlítik vagy érintik Lajosmizsét is.  

 

1955 

 Bácskiskunmegyei Népújság, 1955. szeptember (10. évfolyam, 205-230. szám) 1955-
09-17 / 219. szám 

 
Postások a Népújságért  
 
Alig néhány napja adtunk hírt arról, hogy a postás dolgozók az 5 éves postai hírlap-
terjesztés megünneplésére »jubileumi műszak«-ot kezdeményeztek. Derék postásaink a 
»jubileumi műszak« terjesztési középpontjába lapunk példányszámfejlesztését állítot-
ták.  
E feladat végrehajtásához példátlan lelkesedéssel láttak hozzá postásaink, és egyre-
másra érkeznek a hírek arról, hogy milyen vállalások születtek. A postahivatalok 
párosversenye, a postahivatalokon belül pedig a postások versenye azt igazolja, hogy 
a lelkesedésben nincs hiba, ami biztosítani fogja azt is, hogy a vállalások eredménye-
ként sok-sok új Népújság olvasóval növekszik lapunk olvasótábora.  
[…] 
Hírt hallottunk arról is, hogy Lajosmizse párosversenyre hívta Tiszakécskét, 
Dunavecse pedig Kunszentmiklóst. A verseny eredményeiről majd beszámolunk. […] 

 
 
1965 

 Petőfi Népe, 1965. október (20. évfolyam, 231-257. szám) 1965-10-06 / 235. szám 

Két és fél millió hálózatbővítésre  
Nyilvános távbeszélő-állomás a Leninvárosban  
 
A posta szegedi igazgatóságának kecskeméti műszaki fenntartási üzeme idén két és fél 
millió forint értékű hálózatfejlesztési munkát végez és ezenkívül folyamatosan karban 
tartja a meglevő telefonhálózatot is. A fejlesztési feladatok közül az egyik legjelentő-
sebb a Katonatelep–Kiskunfélegyháza közötti vasútszakasz mentén folyó munka: a vá-
gányok korszerűsítésével párhuzamosan új telefonvezetéket készítenek az üzem dolgo-
zói. Az építés jövőre fejeződik be, összes költsége majdnem kétmillió forint lesz.  
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Nyárlőrincen, Izsákon, Kunadacson, Soltszentimrén, Városföldön és Lajosmizsén az új 
postahivatal építése, illetve a meglevő korszerűsítése tette szükségessé a 
távbeszélőhálózat felújítását.  
Kecskeméten a Csongrádi út építésénél 800 méter hosszan föld alá „bújtatták” a tele-
fonkábelt és lebontották az elavult légvezetéket a szerelők. Hasonló feladatot hajtottak 
végre a Felszabadulás parkban is, mégpedig társadalmi munkában.  
Örömhír a leninvárosiaknak: a kérésükre létesített nyilvános távbeszélő-állomást né-
hány napon belül üzembe helyezik. Ezzel együtt 15 nyilvános készülék áll majd a kecs-
kemétiek rendelkezésére.  
Az elmondottakból következik az is, hogy idén eddig mindössze harminccal növekedett 
a megyeszékhelyen a telefon-előfizetők tábora, holott 300–350-en várnak jelenleg is 
igényük kielégítésére. Figyelembe véve, hogy sokan be sem nyújtják már igényüket — 
eleve reménytelennek tartják az elfogadását — nyugodtan többszörösére növelhetjük a 
telefonra várók számát. Koncz Ferenc üzemvezető nem túl biztatóan nyilatkozott a to-
vábbi kilátásokról. Elmondta, hogy tudomása szerint még mindig nem konkretizálód-
tak beruházási programmá a kecskeméti központ bővítését célzó elképzelések. […] 

 
 
1973 

 Petőfi Népe, 1973. április (28. évfolyam, 77-100. szám) 1973-04-26 / 96. szám 

Postások kitüntetése  
 
A Szegedi Postaigazgatóság és a Postás Szakszervezet Területi Tanácsa Bács–Békés–
Csongrád megyét magában foglaló területén évenként szervezi, mozgósítja több mint 
ötezer dolgozóját a szocialista munkaversenyben való részvételre.  
Az 1972. évben elért eredmények alapján e napokban részesülnek különböző kitünteté-
sekben a legjobb eredményt elért brigádok és hivatalok.  
Nagy elismerés érte ez alkalommal az igazgatóság, így Bács megye postás dolgozóit is. 
A Szegedi Postaigazgatóság elnyerte a „Kiváló Postaigazgatóság’’ címet, mely a pos-
tás dolgozók nehéz körülmények között elért kiemelkedő eredményeit ismeri el.  
Szép számban jutott a kitüntetésekből a Bács megyei hivatalokra is. Az Élüzem és a 
Szocialista Munka Hivatala III. fokozatát nyerte el a kiskunhalasi postahivatal. Él-
üzem lett még a solti és lajosmizsei posta. Kiváló kishivatal kitüntetésben részesült a 
kecskeméti 3-as, a mélykúti, a gátéri, a jászszentlászlói, a kunbajai, a kunpeszéri a 
soltszentimrei, a tázlári és a bugaci postahivatal. Elismerésben részesült 
Nemesnádurvar, Homokmégy és Drágszél postahivatala. A Posta Kiváló Brigádja lett 
a kiskunfélegyházi központos brigád, a kecskeméti 1-es megyei hivatalnál két brigád 
aranyérem kitüntetésben részesült. Ezenkívül még 19 brigád kapott különböző kitünte-
tést és elismerést.  
A kitüntetettek között csaknem 80, ezer forint jutalmat osztottak szét.  
Sz. Gy. 
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1976 

 Petőfi Népe, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám) 1976-08-24 / 199. szám 

Igények és lehetőségek  
Vázlatok a posta ötéves tervéből  
 
A gazdasági élet fejlődése, a kulturális színvonal növekedése, a városiasodás egyre fo-
kozódó igényt támaszt a postaszolgálattal szemben. A kívülálló nem is sejti, milyen ha-
talmas munka ez, s hogy csupán a postaforgalomban 1650 fő dolgozik megyénkben a 
lakosság számára nélkülözhetetlen hivatali és kézbesítői tevékenység ellátásán. […] 
Habár az anyagi megbecsülés, a gépesítés, az eszközellátottság folyton javul és növek-
szik, a nehéz és felelősségteljés postai munka ünnepi és éjszakai szolgálat stb. ma sem 
valami vonzó, s az utánpótlás helyzete itt sem könnyű. Amikor türelmetlenek vagyunk a 
posta munkájával szemben, ezt is vegyük figyelembe.  
A közelmúltban a Szegedi Postaigazgatóság vezetői számoltak be a megyei tanács vég-
rehajtó bizottságának az elmúlt tervidőszak eredményeiről, a mostani ötéves terv vár-
ható kilátásairól. Az igazgatóság vezetőjének szavaiból is kicsendült, hogy érzik a rá-
juk háruló felelősséget, de az anyagi eszközök meglehetősen korlátozottak.  
 
Postaládák a tanyavilágban  
 
Megyénk sajátos települési viszonyait is figyelembe véve talán a legnagyobb előrelé-
pést az elmúlt tervidőszakban a külterületi levélszekrényes kézbesítés bevezetésével, il-
letve folyamatos kiépítésével sikerült elérni. Az első külterületi levélszekrények felsze-
relésére a kunszentmiklósi tanyavilágban került sor 1971-ben. Azóta Kecskemét, Baja, 
Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Izsák, Jakabszállás, Bugac, Szabadszállás, 
Bácsalmás, Kiskunmajsa, Soltvadkert, Ballószög és Tass körzetében épült ki ez a háló-
zat, összesen 4756 szekrény felszerelésére került sor, ami lehetővé teszi, hogy gépko-
csival szállítsák ki a postai küldeményeket, s a csoportosan elhelyezett szekrényekben 
a közelben lakók megtalálják az újságokat, leveleket. Mód nyílik ugyanitt a küldemé-
nyek feladására is. A kezdeti idegenkedés után mindenki megértette, hogy így sokkal 
gyorsabb és korszerűbb a posta munkája. Lehetővé vált a napilapok kivitele is, ami 
korábban sokszor késett, mivel a postás nem tudta naponta bejárni a területet. A 
hírlapelőfizetők száma ezen a vidéken azóta több mint háromezerrel növekedett, ami 
önmagában is a módszer sikerét bizonyítja.  
A posta tovább folytatja az új rendszerű hálózat kiépítését. Az idén Kecel, Lajosmizse, 
Jánoshalma, Petőfiszállás és Zsana, az V. ötéves terv hátralevő éveiben pedig még 
harmincnégy helység, illetve postahivatal körzetében tervezik levélszekrényes kézbesí-
tés bevezetését. Meggyorsíthatja ezt a folyamatot az eddigi jó példák nyomán a helyi 
tanácsok és a lakosság segítsége társadalmi hozzájárulása is.  
 
A telefon nem luxus  
 
Egyre nagyobb igény van a hírközlést, gyors üzenetváltást, segélykérést lehetővé tevő 
telefonhálózat fejlesztése iránt, ami a legköltségesebb postai beruházások egyike. Nem 
csoda, hogy Bács-Kiskunban is ez a fejlesztés messze elmarad a szükségestől. Az el-
múlt ötéves tervben 47 segélykérő nyilvános távbeszélő állomás létesült, de utcai, nyil-
vános távbeszélőhely mindössze 14 van a megyében, ebből Kecskeméten is csak öt. 
Egyre nagyobb gondot jelent az új lakótelepek bekapcsolása a távbeszélő forgalomba, 
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s azoknak az igényeknek a kielégítése, amelyek valóban indokoltak: orvosi rendelők, 
iskolák, üzletek, stb. ellátása telefonnal. Az V. ötéves tervben ténylegesen megkezdődik 
a legnagyobb feszültséget okozó távközlési szolgálat elmaradottságának a felszámolá-
sa a kecskeméti és a bajai új telefonközpontok megépítésével, üzembe helyezésével. […]  
 
Épüljön több postaház  
 
Az elmúlt tervidőszakban öt postaház épült a megyében, 10,9 millió forint költséggel. 
A mostani ötéves tervben Csikérián, Bácsbokodon, Sükösdön és Harkakötönyben épül 
postaház, melyekre 6,2 millió forintot irányoz elő a posta. A meglevő postaépületek 
felújítására és korszerűsítésére több mint 8 millió forintot költenek. Sajnos, a 
kispostaház-építési program elmarad az igényektől. Több község is tudna még adni 
támogatást, a tanácsi koordinációs lehetőségek nincsenek kihasználva. A megyei ta-
nács vb legalább 8–10 kispostaház építését tartja szükségesnek a tervidőszakban. […] 

 
1981 

 Petőfi Népe, 1981. november (36. évfolyam, 257-280. szám) 1981-11-07 / 262. szám 

Kitüntetések  
 
A hagyományoknak megfelelően, a november 7-ét megelőző napokban ország- és me-
gyeszerte kitüntették a munkában élenjáró dolgozókat. A megyénkbeliek közül is töb-
ben a Parlamentben rendezett központi ünnepségen vették át a kitüntetést, sokan pedig 
a megyeszékhelyen, mások a járási-városi, valamint az üzemi, munkahelyi rendezvé-
nyeken részesültek a kitüntető elismerésben. Bensőséges és valóban ünnepi alkalmak 
voltak ezek, melyeken a munka megbecsülése és tisztelete jutott kifejezésre.  
[...] 
Az alábbiakban az Elnöki Tanács által adományozott kitüntetésben részesülők névso-
rát ismertetjük.  
[...] 
A MUNKA ÉRDEMREND ARANY fokozatát kapta: [...] Tari Józsefné, a Lajosmizsei 
Postahivatal vezetője […] 

1981 

 Petőfi Népe, 1981. december (36. évfolyam, 281-305. szám) 1981-12-29 / 303. szám 

A posta ötnapos munkahete  
 
Néhány nap múlva, 1982. január 1-én a posta is áttér az ötnapos munkahétre. Az ezzel 
kapcsolatos konkrét Bács-Kiskun megyei tudnivalókról dr. Lénárd László, a Szegedi 
Postaigazgatóság igazgatóhelyettese tájékoztatta szerkesztőségünket.  
 
Ami a postahivatalok nyitva tartását illeti: legtovább a Kecskemét 1. posta fogadja az 
ügyfeleket: hétfőtől csütörtökig reggel 8-tól este 8-ig. Szombaton 8-tól 14-ig, vasárnap 
pedig 8—12-ig lesz nyitva. […] 
A megye városi felvevő posta- hivatalaiban hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 7-ig, 
szombaton reggel 8-tól 12-ig tart a munkaidő; egyéb napokon nem nyitnak ki. […] 
Egyéb településeken reggel 8-tól délután 4-ig tart nyitva a posta hétfőtől csütörtökig, 
pénteken 1 órával meghosszabbodik a munkaidő. A lajosmizse-felsőlajosi fiókposta 
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hétfőtől péntekig 11-től 16 óráig várja az ügyfeleket. Más napokon e posták sem nyit-
nak ki. A korábbi gyakorlat alapján a posták pénztárai 1 órával korábban zárnak.  
[…] Azokban a községekben, ahol a statisztika szerint nagyobb a forgalom az átlagos-
nál, hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 6-ig viszik ki a sürgős küldeményt, egyéb közsé-
gekben pedig e napokon reggel 8-tól délután 4-ig lehet táviratot, más sürgős külde-
ményt várni. Más napokon naponta egyszer a hírlapokkal együtt viszik ki a táviratokat 
és az expressz küldeményeket.  
A posta törekszik arra, hogy táviratot feladni és telefonálni azokban a településekben 
is lehessen, ahol a hivatal szombaton és munkaszüneti napon zárva tart. Ezekről a le-
hetőségekről helyben adnak felvilágosítást. Bács-Kiskunban hétfőtől péntekig minde-
nütt teljes kézbesítés lesz, szombaton és munkaszüneti napokon az expressz különszol-
gáltatás nélküli küldeményeket a posta sem belterületen, sem külterületen nem kézbesí-
ti. Külterületen a hétfői kézbesítés a helyi körülmények és lehetőségek szerint változhat.  
Az ötnapos munkahét bevezetésével a postások munkakörülményei hasonlóvá válnak a 
többi szolgáltatási ágazatban dolgozókéhoz. Remélik, hogy a lakosság hétfőtől csütör-
tökig és pénteken a meghosszabbított nyitvatartási idő alatt igénybe tudja venni a pos-
ta szolgáltatásait, ezért az ötnapos munkahétre történő átállás zökkenőmentes, gondok 
nélküli lesz.  

 
1984 

 Petőfi Népe, 1984. május (39. évfolyam, 102-126. szám) 1984-05-18 / 115. szám 

A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK  
Halál a közúton  
 
Lajosmizse belterületén, az 5-ös számú főútvonalon Kondorosi János 56 éves postai 
kézbesítő (Lajosmizse, Bene 173.) május 16-án kerékpárral közlekedett, s a vele azo-
nos irányban haladó, féktávolságon belül lévő motorkerékpáros elé kanyarodott, 
amely elütötte. Kondorosi olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. 

 
1984 

 Petőfi Népe, 1984. december (39. évfolyam, 282-306. szám) 1984-12-12 / 291. szám 

Ladánybenei örömök és gondok  
 
Ladánybenén 13 gyermek született az idén, tizenháromszor szólt a temetési harangszó, 
és tizenhármán fogtak építkezésbe a község 1841 lakója közül. Azonban a ladánybe- 
neiek úgy tűnik, nem babonásak. A napokban megtartott falugyűlésen éppen tizenhár-
mán mondták el véleményüket, javaslataikat a Lajosmizsével és Kunbaraccsal határos, 
Kecskemét körzetéhez tartozó település fejlesztéséről. [...] 
 
Mozi, bolt, telefon  
 
Sok közérdekű észrevételt tettek a falugyűlés résztvevői. […] Dr. Faragó Gyuláné a te-
lefongondokról beszélt. Este, vagy éjszaka szinte lehetetlen összeköttetést teremteni a 
külvilággal: „A lajosmizsei postán 4 óra után sokszor nem veszik fel a hívásokat. Ne 
várjuk meg a pillanatot, amikor ember hal meg a telefonvonal hiánya miatt!” […] 
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1985 

 Petőfi Népe, 1985. január (40. évfolyam, 1-25. szám)1985-01-29 / 23. szám 

Falugyűlés Lajosmizsén  
 
„Mindenütt jó, de legjobb otthon.” Eme mondás akkor is igaz, ha az otthon alatt nem 
a családi házat, hanem az azt is magába foglaló lakóhelyet értjük. Azt a települést, 
amelyért közvetve, vagy közvetlenül dolgozunk, ahol hétköznapjainkat éljük. Az ember 
természete — társadalmi rendszerünkben joga —, hogy lakhelyének alakításában részt 
vegyen, jobbá, szebbé, s igényeinek megfelelőbbé formálja azt. A Lajosmizsén múlt hé-
ten tartott falugyűlés egyértelműen tükrözte a lakosságnak ezt a törekvését. […] 
A megjelent lajosmizseiek közül tizennégyen emelkedtek szólásra, részletezve az őket, a 
felszólaló személyt, az utcát, a falut érintő gondokat, javaslatot téve azok megoldására. 
[…] Az Arany János és az Ady utcában olyan nagy a sár (különösen nagy volt ez 
ottjártamkor) lévén hóolvadás, hogy a gyalogosközlekedés szinte csak gumicsizmában 
lehetséges. Ez ügyben felszólalt „egy postás bácsi”, aki nap mint nap tapasztalja a szi-
lárd útburkolat hiányát.  
Lajosmizsén 4 órakor bezár a posta. S utána már nem lehet vidéket hívni telefonon. Jó 
lenne valamilyen megoldást találni, esetleg távhívásra alkalmas fülkéket felállítani — 
hangzott el a javaslat. […] 

 
1986 

 Petőfi Népe, 1986. június (41. évfolyam, 128-152. szám)1986-06-04 / 130. szám 

A MEGYEI KÉPVISELŐCSOPORT NAPIRENDJÉN  
A postai szolgáltatás és hírközlés helyzete és fejlesztése  
 
Stílusosan a kecskeméti posta épületében tartotta soros ülését az országgyűlési képvi-
selők megyei csoportja kedden délelőtt. A megbeszélésen megjelent és felszólalt 
Romány Pál, a megyei pártbizottság első titkára, Tóth Illés államtitkár, a Magyar Pos-
ta elnöke. Miskó Istvánnak, a megyei képviselőcsoport vezetőjének megnyitója után 
Tóth Illés egészítette ki dr. Rózsa Istvánnak, a Szegedi Postaigazgatóság Vezetőjének 
írásos tájékoztatóját.  
Mint az előterjesztésből kitűnt, a megyében 121 postahivatal és 10 fiókposta elégíti ki 
az igényeket. Az elmúlt évben e hivatalok több mint 22 millió levelet, 319 ezernél több 
csomagot vettek fel, s az általuk kezelt pénz értéke megközelítette az 50 milliárd forin-
tot. A posta által kezelt takarékbetét-állomány 2 milliárd 303 millió forint volt. A fel-
vett és az érkező postai küldemények szállítása részben vasúton, részben közúton tör-
ténik; a fővárosba, illetve vissza az anyagot két postavonat, a megyében 19 gépkocsi 
szállítja, 16 községbe Volán-járat viszi a küldeményeket. A megyében kézbesített és 
árusított hírlapok példányszáma elérte az 55,9 millió darabot. A kézbesítéssel 82 hír-
lapkézbesítő, 298 belterületi kézbesítő és 108 külterületi kezelő foglalkozik, naponta 97 
ezer napilapot kézbesítve.  
A VI. ötéves tervidőszakban az elavult, nem folytonos szolgálatot teljesítő LB-
központok közül huszonkettő szűnt meg, CB-központ-telepítés vagy automatizálás útján. 
Az automatizálási szint 1985. óv végére 68 százalékra emelkedett. Kiemelkedő beruhá-
zás volt a kecskeméti gyűjtő-gócközpont korszerűsítése, illetve a körzet egy részének 
automatizálása. E fervciklusban 178 nyilvános állomást telepítettek. Á góckörzetben 



 17 

automatizálták Lászlófalvát, Lakiteleket, Tiszaalpárt, Nyárlőrincet, Kerekegyházát és 
Tiszakécskét, illetve Városföldet, Hetényegyházát és Helvéciát. Üzembe helyezték 
Kecskeméten, a Széchenyivárosban az ezer vonalas mobil-központot. Hasonló közpon-
tot helyeztek  
üzembe Kiskunhalason és Kiskunfélegyházán, OB-központot pedig Bácsalmáson, 
Kecelen, Madarason, Mélykúton, Nagybaracskán, Tompán, Hajóson és Jánoshalmán, 
összesen 2440 vonallal. Egységes hálózatba kapcsolva hasznosíthatják a folytonos 
távbeszélő előnyeit Szeremle, Bátmonostor, Vaskút, Csátalja, Dávod és Bodoglár elő-
fizetői.  
A VII. ötéves tervben új postahivatal épül Bugacon, Izsákon, Császártöltésen, Borotán, 
Dunaszentbenedeken. Garán, Kömpöcön, Kunszálláson, Ladánybenén, Miskén, 
Petőfiszálláson, Szeremlén. Korszerűsítik a Kecskemét 1. számú, a Kiskunfélegyháza 1. 
számú, a szabadszállási, a kiskunhalasi, a dunapataji, a lajosmizsei, a tassi posta épü-
leteit. Ezek a beruházások részben tanácsi forrásból, részben a Magyar Posta által 
biztosított, illetve saját erőből valósulnak meg.  
A távbeszélő-hálózatban igen jelentős fejlesztést terveznek. Az LB-központok számát 
28-cal csökkentik és automata központra cserélnek 8 kézi kezelésű CB- központot is. 
Az automatizálási szint a jelenlegi 68-ról 81,2 százalékra emelkedik. A kecskeméti 
központot ötször 200 ívponttal bővítik, ezzel lehetővé válik Baja gócközpont fogadása, 
s javul a forgalomáteresztő képesség. Automata, ezer állomásos központot kap Izsák, 
Kunszentmiklós, Lajosmizse. Jakabszálláson és Bugacon 200-as, Petőfiszálláson és 
Pálmonostorán 90-es központot telepítenek, s hálózatösszevonás folytán Szalkszent- 
márton, Kunadacs és Gátér is részesül az automatizálás előnyeiből.  
Kiskőrösön és körzetében a kötvényjegyzés segítségével a városban 2000 helyi és há-
romszor 200-as ívpontú helyközi automata távbeszélőközpont létesül, ezt jövőre adják 
át. Soltvadkerten és Kecelen 1000, Akasztón, Fülöpszálláson, Császártöltésen 400, 
Csengődön, Páhiban, Bócsán és Tázláron 200 állomáskapacitású automata távbeszé-
lőközpont készül. Az első kötvényjegyzők Kiskőrösön jövőre, a góckörzetben lakók pe-
dig 1988-ban kapnak telefont. […] 

 
1986 

 Petőfi Népe, 1986. december (41. évfolyam, 282-307. szám) 1986-12-01 / 282. szám 
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1987 

 Petőfi Népe, 1987. február (42. évfolyam, 27-50. szám) 1987-02-26 / 48. szám 

Kitüntették a Népszabadság legeredményesebb terjesztőit  
 
A Népszabadság terjesztésében élenjárók kitüntetésének színhelyéül az idén – stílsze-
rűen – az MSZMP Bács-Kiskun Megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságát választot-
ták, még pontosabban az itteni Népszabadság-klubot.  
A meghívottakat Hodossi Sándor, a megyei pártbizottság titkára köszöntötte, s mon-
dandójában egyebek mellett emlékeztetett arra, hogy hiába készül el az újság, mit sem 
ér, ha nem jut el az olvasókhoz. Éppen ezért szükség van a lap lelkes terjesztőire. 
Munkájukhoz ez alkalomból is sok sikert kívánt.  
Ezután átadta a Népszabadság-emlékplakettet Tok Lajosnénak, a lajosmizsei és 
Schindler Jánosnénak, a keceli postahivatal vezetőjének. Kitüntetésben részesült a 
csátaljai és a bácsborsódi postahivatal terjesztő kollektívája, – nevükben Gyuricza Er-
zsébet és Rozinka Erzsébet vette át a plakettet –, valamint Kalapos Mária, a bácsal-
mási városi pártbizottság munkatársa. […] 

 
1987 

 Petőfi Népe, 1987. február (42. évfolyam, 27-50. szám)1987-02-28 / 50. szám 

FOLYTATÓDIK A HÁLÓZATFEJLESZTÉS  
Ezer állomásos telefonközpont Kiskunmajsán  
 
A gazdasági életben és a lakosság közti információcserében növekvő szerep jut a tele-
fonnak, amelyből a megyében már több mint 13 ezer gépi kapcsolással működik, de 
még hat és fél ezer az elavult, kézi kapcsolású állomás. A városokon kívül sürgető más 
települések távközlésének korszerűsítése is. Lajosmizsén, Kunszentmiklóson, Szabad-
szálláson és Izsákon kívül több helyen hozzáláttak e postai szolgáltatás műszaki feltét-
eleinek javításához. Bugacot és Jakabszállást még ebben a félévben egybekapcsolják a 
távhívórendszerrel, de másutt is történt vagy várható változás a távbeszélő-
szolgáltatásban. […] 

 
1988 

 Petőfi Népe, 1988. január (43. évfolyam, 1-25. szám) 1988-01-07 / 05. szám 

Postai fejlesztések 1988-ban  
Több mint kétezer állomást kapcsolnak be az idén  
 
A kiskunhalasi, kiskunmajsai, kunfehértói és szanki telefon-előfizetőknek jól zárult az 
elmúlt év. Három nappal az óévbúcsúztató előtt új „időszámítás” kezdődött a számuk-
ra. Ezentúl gyorsabban hívhatók fel rokonaik, ismerőseik az ország legkülönbözőbb 
részén, mert bekapcsolódtak az országos távhívórendszerbe. Vajon az idén hány csa-
lád, előfizető részesül hasonló örömben? A Szegedi Postaigazgatóság igazgatójával, 
Gyimesiné dr. Etsedy Saroltával többek között erről is beszélgettünk. De mielőtt az ez 
évi tervekről váltottunk volna szót, arra voltam kíváncsi: milyennek ítéli meg a posta 
szemszögéből az 1987-es esztendőt?  
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— Nyugodtan állíthatom, hogy jó évet zártunk, gazdasági eredményeink messze meg-
haladták a tervezettet. A postaigazgatóság területén — ide három megye tartozik: 
Csongrád, Békés és Bács-Kiskun — ötezer-négyszáztizenöt távbeszélő-állomást tervez-
tünk felszerelni és hétezer-hatszázötvenhetet sikerült. Ez a többlet tehát a gazdasági 
eredményeinkkel függ össze. […] 
— Bács-Kiskun megyében ez miként alakult?  
— Mintegy ötszázzal több állomást kötöttünk be a tervezettnél, azaz 1987-ben kétezer-
nyolcszázat. Ebből az egyéni előfizetők száma kétezer-négyszázkilencvenhét, közületi 
kétszázötvennyolc és nyilvános negyvenöt volt. Csak összehasonlításul: Békés megyé-
ben ennek a fele az új bekapcsolás. […]  
— Ez évben hány millió forintot fordít fejlesztésre a Szegedi Postaigazgatóság me-
gyénkben?  
— Kétszázhatmillió forintot.  
— Az említett összegből mi valósul meg az idén?  
— Kiskőrös és góckörzetéről már volt szó, Kunszentmiklóson, Lajosmizsén, Izsákon és 
Szabadszálláson egy-egy ezres központot adunk át. Bácsalmásra telepítjük a Szarva-
son leszerelt ugyancsak ezres CB-központot, ez Mátételke és Tataháza gondjait is 
megoldja. Az idén összesen 2300 állomás bekapcsolását tervezzük, csaknem a felét, 
mint a három megyében összesen! A fejlesztési pénzből jut még új hivatal építésére, il-
letve befejezésére Szabadszálláson, Bugacon és Kunszálláson is. Ezenkívül megszépül 
a kiskunfélegyházi, a lajosmizsei és a bácsalmási postahivatal. […]  

 
 
1988 

 Petőfi Népe, 1988. augusztus (43. évfolyam, 182-208. szám) 1988-08-12 / 192. szám 

KUNSZENTMIKLÓS, TASS A TÁVHÍVÁSBAN  
Tovább bővül a telefonhálózat 
 
Lehet, hogy mire lapunknak ezt a számát egyes kunszentmiklósi előfizetőink megkapják, 
az illetők már túllesznek egy párizsi vagy londoni telefonhíváson. Ma reggel 8 órától 
ugyanis a 76-os körzetszámon keresztül közvetlenül távhívható a nagyközség, mert 
működik az új — ezres kapacitású — automata telefonközpont. A település hívószámai 
ezzel együtt ötjegyűre változtak, miként ugyanezt mondhatják el magukról Tass község 
előfizetői is. Mától ők is bekapcsolódhatnak a távhívásba.  
A közeljövőben — augusztus 19-én — az izsákiak is közelebb kerülnek a nagyvilághoz. 
Körzetszámuk szintén 76-os lesz, s ötjegyű telefonszámaikról a 09-es tudakozó adhat 
felvilágosítást. Szeptember első felében várhatóan hasonló örömet okoz a Posta 
Lajosmizse, Ladánybene, Méntelek, Szabadszállás, Szalkszentmárton és Kunadacs la-
kóinak is. Kunbaracs szintén rövidesen távhívható lesz, a már működő kerekegyházi 
központhoz csatolják majd a községet. […] 
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1988 

 Dunántúli Napló, 1988. szeptember (45. évfolyam, 243-272. szám)1988-09-10 / 252. 
szám 

- Új telefonközpont Lajosmizsén. Új, 1000 állomásos telefonközpontot helyezett 
üzembe a posta pénteken reggel Lajosmizsén. A 48 millió forintos költséggel kialakí-
tott állomás – 76-os körzetszámmal – ezt az alföldi települést is bekapcsolta a hazai és 
a nemzetközi távhívó hálózatba. A lajosmizsei központ üzembe helyezésével a 10 kilo-
méterre lévő Ladánybene is 100 új állomáshoz jutott. Előfizetőinek a körzetszáma 
ugyancsak 76. 

 
 
1988 

 Petőfi Népe, 1988. szeptember (43. évfolyam, 209-234. szám) 1988-09-10 / 217. szám 

A CROSSBAR MÁR NEM VÁROSI PRIVILÉGIUM — ÖSSZEFOGÁSSAL 
GYORSÍTHATÓ A FEJLŐDÉS  
Ezer állomásos automata telefonközpont Lajosmizsén  
 
Alig egy hónap alatt a negyedik automata telefonközpontot adta át a Szegedi Posta-
igazgatóság Bács-Kiskun megyében. Valamennyi korszerű létesítmény a megye északi 
területének lakóit segíti hozzá ahhoz, hogy pillanatok alatt kapcsolatot teremthessenek 
országgal-világgal. Kunszentmiklós, Izsák és Szabadszállás után tegnap reggeltől mű-
ködik a lajosmizsei crossbar-rendszer, melyre rácsatlakozik Ladánybene és Felsőlajos 
is.  
Az új ezer állomásos telefonközpontot jelentőségének megfelelően — tegnap ünnepé-
lyesen adták át. Az avatáson részt vettek a Szegedi Postaigazgatóság vezetői, Bács-
Kiskun megye és Kecskemét város párt- és tanácsi szerveinek a képviselői is. 
Gyimesiné dr. Ecsedi Sarolta, a Szegedi Postaigazgatóság vezetője szólt elsőként a be-
ruházás jelentőségéről, s egyebek között a következőket mondotta:  
— Az Észak-Bács-Kiskun megyei postai távközlés fejlesztése is azt bizonyítja, hogy a 
helyi állami, társadalmi és gazdasági szervezetek erőinek összefogásával felgyorsítha-
tó a fejlődés üteme. A lajosmizsei új távbeszélőközpont átadásával befejezéshez köze-
lednek e beruházások a megye északi területén. A munkák során eddig — mintegy 150 
millió forint költséggel — 4000 új telefonállomással bővült a távközlés hálózata. A 
költségek mintegy felét a községek viselték, megyei tanácsi céltámogatással, a másik 
felét a posta vállalta magára. Vonatkozik ez a 45 millió forint értékű lajosmizsei beru-
házásra is. Egyidejűleg — ugyancsak helyi tanácsi támogatással – fél év alatt – jól 
szervezett munkával teljesen felújították Lajosmizse csaknem 100 éves postahivatali 
épületét is. Ezzel nemcsak a lakosság számára teremtődtek sokkal kedvezőbb feltételek 
a réginél, hanem a postások is összehasonlíthatatlanul kényelmesebb, kulturáltabb kö-
rülmények között végezhetik fontos szolgáltatásaikat. A jelenleg ideiglenes helyen lévő 
hivatal dolgozói — a berendezés után — szeptember végéig beköltözhetnek szépen ki-
alakított munkahelyükre.  
A Szegedi Postaigazgatóság vezetője végül köszönetét mondott a jó együttműködésért, 
a társadalmi összefogásért, a tanácsok segítségéért, majd felkérték dr. Árvay Árpádot, 
a Bács-Kiskun Megyei Tanács vb-titkárát, avassa fel az új távhívásos telefonközpontot.  
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Dr. Árvay Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi időben sűrűsödő telefonköz-
pont-átadások a négy éve kezdett és azóta tartó kemény előkészítő és szervező munka 
eredményei. A VII. ötéves terv előkészítése során született megyei politikai döntés arra, 
hogy határozott lépéseket kell tenni a megye távbeszélő-hálózatának fejlesztésére, 
mely országos összehasonlításban is rossznak mondható. A kezdeményezés szerencsé-
sen találkozott a területi postaigazgatóság törekvéseivel és a megye lakosságának aka-
ratával. Így alakulhatott ki a minden eddiginél nagyobb, csaknem 1,2 milliárd forintos, 
öt évre szóló megyei távbeszélő-fejlesztési program. A települések tanácsai — élvezve 
a területeiken gazdálkodó szervek támogatását — 200 millió forint hozzájárulást vál-
laltak. A megyei tanács 50 millió forintos céltámogatási alapot hozott létre a telefon-
központok létesítésének támogatására. A terv — a nehezebb gazdasági helyzet ellenére 
— megalapozottnak bizonyult. A közös akarat lehetővé tette az elhatározott fejleszté-
sek időarányos teljesítését. Az elmúlt tervidőszak végén a megye telefonfőközpontjai 
közül még csak nyolc volt gépi kapcsolású, jelenleg pedig már 29 automata központ 
működik.  
Örvendetes, hogy ez a szolgáltatás már nem városi privilégium, a fejlesztések már a 
községekben folynak. Két és fél év alatt a telefonközpontok vonalainak száma másfél-
szeresére, az automata központoké több mint 80 százalékkal emelkedett, s az összes 
távbeszélővonal 80 százaléka gépi kapcsolású. A 29 automata központ 48 települést 
kapcsol az országos és részben a nemzetközi távhívóhálózatba. A megyei tanács vb-
titkára köszönetét mondott a korrekt együttműködésért valamennyi partnernek, majd 
azzal adta át az új központot a községnek, hogy a további fejlesztésekben is ez legyen a 
példa.  
Az ünnepség résztvevői ezután megtekintették a lajosmizsei központot működés közben, 
majd Ladánybenére utaztak. Ott — Visontai István tanácselnök köszöntője után — a 
Szegedi Postaigazgatóság vezetője adta át az automata telefonállomást a falubeliek-
nek. Végül Felsőlajoson is fogadták a résztvevőket.  
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1994 

 Petőfi Népe, 1994. május (49. évfolyam, 102-126. szám)1994-05-25 / 121. szám 

Megoldódik a kézbesítés  
 
Tisztelt Szerkesztőség! Lapjuk 1994. május 11-ei számában Nem győzi egy postás! 
címmel megjelentették egyik lajosmizsei olvasójuk levelét, melyben a helyi kézbesítő 
leterheltségére vonatkozó panasz fogalmazódik meg.  
A levélben foglaltakat megvizsgáltam. Megállapítottam, hogy az érintett kézbesítő le-
terheltsége valóban átlagon felüli. Az olvasói észrevételt ezúton köszönöm. A megoldás 
érdekében felülvizsgálom az összes lajosmizsei kézbesítő körzetet és a szükséges intéz-
kedéseket rövid időn belül megteszem.  
Gyimesiné dr. Etsedy Sarolta  
Szegedi Postaigazgatóság igazgatója  
 
(Olvasóink, az érintett kézbesítő és családja nevében is köszönjük a Szegedi Posta-
igazgatóság vezetőjének gyors válaszát, és mindenekelőtt azt az ígéretet, hogy — 
ugyancsak rövid időn belül — a vizsgálat eredményeként megteszik az intézkedéseket. 
A postás soha nem panaszkodott.) 
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2006 

 Petőfi Népe, 2005. augusztus (60. évfolyam, 178-203. szám) 2005-08-22 / 195. szám 

Helytörténeti gyűjtemények házát avatták augusztus 20-án Lajosmizsén. Az épület nem 
más, mint az egykori Földeáki-vendégfogadó és posta, ami néhány évvel ezelőtt még 
városháza volt. 
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