
A PSZE Szegedi Szervezete

2018-ban végzett munkájáról

Központi rendezvények:

1992. január 23-án – az idén 26 éve – alakult a PSZE. Az alapító tagok közül még élnek és
itt vannak köztünk.

Néhány szóban a 2018-as évről.

Február 13.-án Budapesten a Postavezérigazgatóság épületében PAKK (postai azonosított
küldemények kezelése) címmel szakmai konferencia volt.

Október 2.-án látogatás szervezett a PSZE országos elnöksége Esztergomba, ahol a „Neizer
kerékpárgyárat” tekinthették meg a PSZE tagok. A sorozat postai kerékpárokon kívül
különleges „teherszállító” kerékpárok is készülnek itt.

Október 10.-én Budapesten „Hálózati értékesítés” témakörben szakmai konferencia volt. Az
előadók a postai hálózaton értékesített termékekről beszélte. (Volt ami utána már megszűnt.)

December 11.-én azaz ma 17 órakor a Benczúr Házban a SZE a Postakürt Alapítvánnyal
közösen „Adventi szalon” címmel rendezvényt tart.

Központi szervezésben egyéb rendezvény

Október 9-én a Budapesti Vigadóban került sor az idősek Világnapi ünnepség megtartására.
A Postások Szakmai Egyesületének most is lehetősége volt, hogy tagokat delegáljon az
ünnepségre. A színvonalas rendezvényen a Szegedi Postások Nyugdíjas Egyesületét Gilicze
Antalné, Mucsiné Pakai Mária és Sallai Dezsőné képviselték.

Területi rendezvények:

Május 11.-én Kecskeméten a PSZE Szegedi Szervezete a PAKK témakörben szakmai napot
szervezett. Ugyanezen a napon ünnepelte Hajós posta megnyitásának 150. évfordulóját.
Szervezetünk a mozgósításban és a lebonyolításban jelentős részt vállalt.

Május 23.-án a PSZE Szenior Tagcsoport, a PSZE Szegedi Szervezete és a Postások
Szegedi Nyugdíjas Egyesülete közös programot tartott. Fő téma a kézbesítés volt (régen és
most). Az előadó Harnos Csaba volt. Ezen a rendezvényen egy régi kézbesítésről szóló film
is levetítésre került.



Május 26.-án Szentesen a PSZE Szegedi Szervezete és a HTE Szegedi csoportja a
Távközlési- és informatikai Világnap alkalmából közös megemlékezést és konferenciát
tartott. Neves előadók és szép számú érdeklődésnek köszönhetően jól sikerült a rendezvény.

Szeptember 4.-én Köröstarcsán 150 éves jubileumi megemlékezésre került sor a helyi posta
megnyitására emlékezve. PSZE szervezetünk segítése és tagjainak mozgósítása itt is
példaértékű volt.

Szeptember 7.-én Békéscsabán rendezte meg a területi szervezetünk a tisztújító taggyűlést,
valamint ekkor történt az elmúlt négy éves munkáról a beszámolás. A PSZE Szegedi
Területének új vezetése: Elnök. Illin József, elnökhelyettes Fabinyi Gabriella, elnökségi
tagok: Tóth Tímea és Harnos Csaba)

Október 9-én a PSZE a Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvánnyal közösen tartotta a Posta
Világnapi megemlékezést Köröstarcsán. Ekkor történt a posta falára elhelyezett
márványtábla ünnepélyes avatása is. Az egyik avató Illin József PSZE Területi elnök volt.

Ma december 11.-én Szegeden a Csongrád megyei PSZE tagok a Postások Szegedi
Nyugdíjas Egyesületével közösen tartják évzáró rendezvényüket. Ahol én (Harnos Csaba
elnökségi tag) adok tájékoztatást a 2018-ban elvégzett PSZE munkáról

Szeged, 2018.12.11.

Harnos Csaba


