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Tisztelt PSZE-tagtársunk! Kedves Munkatársunk! 
Gyorsan elszaladt a 2015-ös év is. Köszönöm Önöknek, hogy a múlt évben is bizalommal voltak a 

Postások Szakmai Egyesülete iránt! Tudjuk, hogy a központi rendezvények a korlátozott létszám miatt 

sok embernek nem adják meg a lehetőséget a személyes részvételre. Ezt részben kárpótolja a PSZE 

közelmúltban megújult honlapja, a www.psze.info. A honlap a központi rendezvényeken kívül a funk-

cionális és területi szervezetek munkájáról is ízelítőt ad. Jelzett honlapon kívül minden év végén saját 

területi Hírlevelünkkel tájékoztatjuk tagjainkat az év legfontosabb eseményeiről. Ezt tesszük most is. 

Természetesen a tájékoztatás csak megtörtént és érdemi munkáról szólhat. A területi PSZE kezde-

ményezésének és a tagok kedvező hozzáállásának köszönhetően 2015-ben is több színvonalas 

szakmai napot, rendezvényt tudtunk tartani. Külön öröm számunkra, hogy az aktív dolgozók mellett 

több volt postás nyugdíjasként jelenleg is PSZE-tag. Békés megyében Ogrincs Pálné, Csongrád me-

gyében pedig Tóth László próbálja összefogni a nyugdíjasainkat. Létszámunk stabil, sőt minimális 

emelkedés is tapasztalható. Jelenleg 155 tagot tartunk nyilván a Dél-Alföld területén. Konkrét célunk, 

hogy taglétszámunk emelkedjen, valamint legalább hasonló rendezvényeket szervezzünk és rendez-

zünk, mint ebben az évben. A központi rendezvényre kapott létszámhelyeket minden esetben 100%-

ban ki kívánjuk használni. A területi rendezvények szervezésénél figyelembe fogjuk venni a földrajzi 

elhelyezkedést, ezért a három megyében olyan helyszíneket fogunk kiválasztani rendezvényeink 

színhelyéül, amelyek jól megközelíthetőek, de közben hol egyik, hol másik területnek kedveznek. 

Ötletként, igényként merült fel tagságunk részéről egy szakmai út vagy az Országos Logisztikai 

Központba, vagy a Nemzetközi Kicserélő Központba, vagy a Kecskeméti Mercedes gyárba. Erről 

konkrét eldöntést a PSZE elnökség munkaprogramjának ismeretében kívánunk hozni. 

A 2015. év nem volt könnyű, de sikeres évet zártak a posták és a postások. Sokat dolgoztunk. A jól 

végzett munka adjon új erőt a következő évi feladatokhoz. Ezeknek a végrehajtásához kívánok erőt, 

egészséget, sok sikert, a családi életben sok örömet és boldogságot. 

Mindenkinek eredményekben, sikerekben és boldogságban gazdag Új Évet kívánok! 

Illin József 

PSZE területi elnök 
 

KÖZPONTI RENDEZVÉNYEK                                        

 

2015-ben két küldöttgyűlés, három központi szakmai nap és két egyéb rendezvény volt. Utóbbiakról 
részletesen: 
2015. június 4.-én a „Védelem és Biztonság” volt a fő téma. Ez a szakmai nap a Környezetvédelmi 
Világnapi rendezvényekhez kapcsolódott. A jelenlévők előadást hallottak a Magyar Posta munkavé-
delmi helyzetéről, azon belül is a balesetek számáról, fajtájukról és a kockázati tényezőkről, kiemelten 
a kézbesítőket ért kutyatámadásokra. Téma volt a társaság társadalmi szerepvállalása, a nemzeti 
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egészségvédelmi programhoz való csatlakozás. A környezetvédelmen belül a hulladékgazdálkodásról, 
a zaj- és rezgésvédelemről, valamint a levegő tisztaságának védelméről is volt előadás, valamint a 
gépjármű üzemeltetésről. 
 

2015. július 3-án a PSZE elnöksége látogatást 
szervezett a Kecskeméten lévő Mercedes 
gyárba. A szegedi területről is több személy 
lehetőséget kapott, hogy megtekintse, miként 
készülnek a világhírű autók. A gépsorról két per-
cenként gurul le egy-egy új személygépkocsi.   
2015. október 15-én Budapesten volt központi 
szakmai nap, ami teljes egészében az „Infor-
máció biztonságról” szólt. Az adatkezelés és 
adatbiztonság kiemelt jelentőséggel bír napja-

inkban. A fizikai-, jogi- és informatikai védelem rendszeréről több időszerű előadást hallottak a jelenlé-
vők, köztük a mi területi szervezetünk ott lévő tagjai. 
2015. november 18-án a „Gépjárműtechnika 2015” című központi szakmai nap főleg a logisztika és 
a gépjármű-üzemeltetés területén dolgozók részére lett szervezve. Előadások hangzottak el az intelli-
gens közlekedési rendszerekről, az önműködően közlekedő járművekről és az intelligens sebesség-
váltókról, valamint a gumiabroncsokkal kapcsolatos tudnivalókról. 
2015. december 16-án a PSZE és a Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvány a Benczúr Házban 
szervezte meg az immár hagyományosnak tekinthető „Adventi szalon” ünnepséget. A megható és 
lelkiekben felemelő rendezvény emlékezetes marad a résztvevők számára. 
. 

SAJÁT RENDEZVÉNYEINK                                 

Március 20-án Szentesen tartottuk 2015. évi első területi rendezvényünket. „Hol tartunk a csekkfel-
vétel területén, csekkautomaták a postán” címmel Csarejs János, a Postavezérigazgatóság Pénz-

forgalmi technológiai és fejlesztési 
osztályvezetője tartott előadást, 
majd Tóth László előadása követ-
kezett, témája „25 éve adták át 
Szentes új postáját”. Az elmúlt 
negyedszázad átalakulásai, válto-
zási hatással voltak a Postára, és 
így hatással voltak az 1989. október 
23-án átadott épület sorsára is. Ma 
az épület fele a távközlésé, a postai 
épületrész bősége lehetőséget adott 
a Dél-alföldi Postatörténeti 
Alapítvány hat termes kiállítása 
elhelyezésére is.  
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A következő napirendi pont a Múltidéző 3. című könyv bemuta-
tatása volt. Kisfaludi Julia, a Postamúzeum igazgatója, a könyv 
egyik lektora jól felkészülten és érdeklődést keltően ajánlotta a 

jelenlévők figyelmébe az ezen a napon megjelent postatörténeti kiadványunkat. A rendezvényt dr. 
Oláh László a PSZE örökös tiszteletbeli elnökének előadása zárta. Megszállottan beszélt a postáról, a 
posta nemzetközi kapcsolatairól és a világ postáinak gondolkodásáról a globalizációban és a hatal-
mas versenyhelyzetben. A szakmai nap résztvevői ezt követően Verók István és Juhászné Pálnok 
Lenke idegenvezetésével megtekintették a postatörténeti kiállítást. 

November 7-én szombaton volt a következő 
rendezvény. A PSZE és a HTE közösen szer-
vezte meg ezt a területi szakmai napot. Kovács 
Attila iskolaigazgató Pollák Antalra emlékezett, 
Juhász Gyula a Szuper Gyors Internet Projekt-
ről beszélt. Fischer Gábor „Analóg és digitális, 
vagy a szent és a profán” címmel tartott érde-
kes előadást. Dr. Bohus Mihály, HTE területi 
titkár és Illin József, PSZE területi elnök gördü-
lékenyen vezette a szakmai napot, közben 
mindketten szóltak szervezetük munkájáról. 
Megtiszteltetés volt, hogy Biczó István ny. 
igazgató úr is részese volt a szakmai napnak. 

November 28-án Békéscsabán a Békés megyei nyugdíjasok évzáró rendezvényt szerveztek. Ez alka-
lomból került megnyitásra a „10 éves az új békéscsabai posta” kiállítás. Moráthné Fabinyi Gabriel-
la, a PSZE Szegedi Szervezet elnökhelyettese jól felkészülten nyitotta meg az évfordulós kiállítást. 

December 16-án a PSZE Szegedi Szervezete és a Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesülete közös 
rendezvényt tartott. Ezen Tóth László a PSZE nevében adott tájékoztatást a Szakmai Egyesület ren-
dezvényeiről és a PSZE Szegedi Szervezet munkájáról. Továbbá szólt a PSZE, a HTE és a Postá-
sok Szegedi Nyugdíjas Egyesületének együttműködéséről.  

Fentieken túl a PSZE-tagság rendszeres résztvevője volt a DAPTA által szervezett jubileumi és évfor-
dulós megemlékezéseknek. 



 4

A DÉL-ALFÖLDI POSTATÖRTÉNETI ALAPÍTVÁNY (DAPTA) TÁJÉKOZTATÓJA 
 

Alapítványunk kuratóriumának nevében köszöntök valamennyi postás dolgozót, nyugdí-
jast és mindazokat, akik megtisztelnek bennünket azzal, hogy elolvassák ezt az 
oldalt! Örülünk, hogy egyre többen ismerik meg postatörténeti alapítványunkat, tekintik 
meg kiállításainkat, illetve honlapunkat (www.dapta.hu és feltöltés alatt lévő új webol-
dalunkat: www.postatortenet.hu). Állandó postatörténeti kiállításunk Szentesen az 1-es 
számú posta első emeletén 2003. október 9-én, a Postai Világnapon nyílt. Akkor még 

csak egy, de rövidesen három terem állt az érdeklődők rendelkezésére. Napjainkban hat teremben vannak kiállítva 
különböző posta- és távközléstörténeti tárgyak, régi okiratok. A kiállítás érdekessége, hogy mind a kézi-, mind a 
gépi telefonközpont működőképes, valamint négy telex 2-2-es összekötésben szintén forgalmazásra alkalmas. A 
kiállítás előzetes bejelentkezéssel a honlapon leírtak szerint díjmentesen látogatható. 
Az alapítvány célja a múlt emlékeinek gyűjtésén és bemutatásán kívül a posta hírnevének javítása és az ügyfél-
kapcsolatok erősítése. Erre jó alkalmat adnak a jubiláló és évfordulós posták ünnepi megemlékezései. Ezekre a 
rendezvényekre mobil kiállítást biztosítunk, segítséget nyújtunk a szervezésben, meghívókat nyomtatunk, és a 
postai ünnepi szónok felkérését is magunkra vállaljuk. 2015-ben hat jubileumi és évfordulós kiállítás volt a dél-
alföldi területen. Május 24-én Nyárlőrinc posta ünnepelte megnyitásának 110. évfordulóját. A községi könyvtár 
zsúfoltságig megtelt. Újszentiván július 3-án ünnepelte a postanyitás 110. évfordulóját. Ezen a napon Illin 

József, PSZE területi elnök és Nagy Istvánné, a DAPTA kurá-
tora megkoszorúzta Nátly József volt posta-főigazgató sírját a 
községi temetőben. Tompán július 4-én a városnapi ren-
dezvénysorozat a 110 éves posta évfordulójával kezdődött. 
Augusztus 8-án ünnepelte 100 éves postáját Mátételke 
község. A falunapi rendezvény kiemelkedő eseménye volt a 
postai megemlékezés és kiállításmegnyitó. Szeptember 19-
én Nagybánhegyes posta 130 éves évfordulójának megün-
neplésére került sor. A 2015. évi vándorkiállítások sorát 
szeptember 26-án a 150 éves Doboz posta zárta. A nagyon 
igényes és nagy érdeklődés mellett megtartott ünnepség és 
kiállításmegnyitó a jelenlévők számára sokáig emlékezetes 
marad, akárcsak a többi. Mindegyikben volt valami egyedi, 

valami más, ami megragadta az embereket, és emlékezetessé tette számukra az évfordulós rendezvényt. 
Az idén 10 éves alapítványunk segíti a helytörténeti kutatásokat, főleg egy-egy posta múltjának felderítését és 

történetének megírását. 2015. március 20-án jelent meg a „Múltidéző 3.” című 
postatörténeti tanulmánykötetetünk. Köszönet a szerzőknek, szerkesztőnek és 
mindazoknak, akik támogatták a kiadást. Jelenleg még megfelelő készletünk van a 
könyvből. Mindazoknak, akik legalább 2000 forinttal támogatják az alapítványunkat, 
egy tiszteletpéldánnyal köszönjük meg a támogatást. Köszönetet mondunk azért a 
tárgyi és anyagi segítségért, amellyel hozzájárultak a dél-alföldi postatörténeti 
gyűjtemény és kiállítás bővítéséhez. Kérjük, hogy régi postai okirataikat, tárgyaikat 
a jövőben is bocsássák alapítványunk rendelkezésére.  
Bevételünk csak pályázati pénzből és a támogatók anyagi segítségéből, valamint a 
személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából van. Köszönjük mindazoknak, akik 
a 2014. évi adóbevallásuk elkészítésekor alapítványunk javára utaltatták az 1%-
ot, ez 135.480 forint támogatást eredményezett. Köszönetet mondunk a 

postavezetőknek, humán ügyintézőknek, és mindazoknak, akik másoknak is javasolják, hogy az 1%-ot az ala-
pítványunk javára ajánlják fel!  Tisztségviselőink önkéntesen, bér- és tiszteletdíj nélkül dolgoznak. A befolyt 
pénzt teljes egészében a kiállítás bővítésére, működésére és postatörténeti célokra használjuk. Ezért tisztelet-
tel kérjük, hogy az adóbevallás elkészítésekor 2016-ban is az SZJA 1%-áról történő rendelkezéssel, a 
18475070-1-06 adószámra való utalásával támogassák alapítványunkat!       

 Tóth László kuratóriumi elnök 


