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Posta Városlődön. 
 

    1813-tól 1842-ig ismert Joannes Renkort 1843-ban  D. Paulus Fejér, 1852-ben 

Schúh János postamesterek. Utóbbi járandósága 312frt évdíj, 40 frt irodai, 36frt 

kézbesítői, 180frt szállítási álltalány. A fent említett kalendáriumban évenként 

nyomon követhető a postamesterek működése. 

    Posta: kiüríttetik 2 szer. indul nappal 2 szer., érkezik nappal 2 szer., 

Kézbesítésre kerül 4 község, 1 puszta, 1 major, 1 telep. 

    1854. július 2-án Vaszary Károly postamester leányának keresztelését 

jegyezték be a városlődi anyakönyvbe. Az ő idejében még lovas kocsik 

szállították a postát, hiszen a vasúti forgalom csak 1872-ben indult meg 

Városlődön keresztül. Amióta a vasút szállítja a postát, a postahivatal először a 

Kossuth Lajos utca 89. sz. alatt volt.  

    Itt Gácser Ferenc postamester nevét ismerjük, aki Gácser Lőrinc körjegyző 

öccse volt. Hogy mikor kezdte postamesteri működését, nem ismeretes, de 

tudjuk, hogy 1918-ban a spanyol járvány áldozataként halt meg.  Postás egy 

lovas kocsival hordta a postát, lánya, Gerl Antalné és Pilcz József voltak az 

időben a kézbesítők.  

      Ezután a posta a Kossuth u. 31. sz. alá, később a Kossuth L. u. 126. számú 

házba költözött, vezetését pedig az elhunyt postamester neje, Gácser Ferencné 

Südi Aranka vette át. Közben azonban a postahivatal ismét helyet változtatott, 

oda került, ahol ma is van. 1938. táján Grófcsikék a Kossuth u. 24. sz. alatti 

házukat megépítve, a postát annak utca felőli szobájába költöztették át. 

 

    A továbbiakban a postavezetők és postai dolgozók személye: 

Gácser Ilona Grófcsik Andorné  1950-ig 

Gádoros Géza és Strommer Gizella 1950- 1952. között voltak postavezetők, 

Dr. Kecskés János    1952-től 1954-ig  

Jáhny Andorné    1954-től 1960-ig  

Palatinusz Sándorné 1960-tól 1966-ig  

Szántó Mária    1966-tól 1967-ig  

Pongó Lászlóné    1967-től 1999-ig  

Krámlik Mihályné    1999-től  2011-ig 

Bíró Szilvia               2011-től  2019-ig 

Balázsi Bettina         2019-től  

  

Postánk 1954 óta kétszemélyes, de már 1950-ben is oly nagy forgalmat 

bonyolított le, hogy a vezető mellé egy négyórás státuszt kellett létesíteni. 

 

Beosztott nyolcórás postahivatali dolgozók: 

Murányi Magdolna 1954-től 1957-ig 

József Andrásné 1957-től 1990-ig 

Krámlik Miháyné 1990-től 1999-ig 
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Töltl Adrienn 

Fekete Zoltán 

Bíró Szilvia 

Grőberné Lakner Jutka   2016-tól 2017-ig 

Lugosiné Kléri Rita 2017-től 

 

Négyórás állást töltöttek be: 

Gerendai Jánosné a 2. vh. alatt, előbb 1938-1939-ben, majd 1940-től 1943-ig 

Murányi Magdolna   1950-1951 között, 

Blank Etelka     1951-1952 között, 

József Andrásné     1952-1953 között, 

Dr. Kecskés Jánosné 1953-1954 között, 

Cseh Jánosné 1978-tól   ? 

 

    Községünk nagy kiterjedésű település, és a postai küldeményeket naponta - 

akár süt a nap, akár eső vagy hóvihar dúl - el kell juttatni nemcsak a belterületi, 

hanem a távoli majorok, őrházak kültelki otthonaiba is. 

 

Ismert postai kézbesítőink: 

Frank (?) kb. 1900-tól 1912-ig  

Brunner András kb. 1913-tól 1924-ig 

Steinmacher Sebő 1925-től 1944-ig 

    A Városlőd—Kislőd vasútállomásra kellett a postai küldeményeket lovas 

kocsival elvinni, az érkezőket onnan felhozni. Steinmacher Sebő kézbesítőről 

mesélik, hogy amikor kocsijáról lerakta az érkezett postát, a lovat a kocsival 

kocsis nélkül elindította, az baj nélkül egyedül hazaért, a kapunál megfelelőnagy 

ívben befordult az udvarra, ahol a háziak kifogták. Felesége és az unokák 

gyakran segítettek a posta széthordásában. Utóda: 

Freund Alajos      1944-től 1964-ig 

Tepper Károlyné  1968 –tól                          Bódi József  1971-től 1996-ig 

Nyári Józsefné  1991-től 2000-ig                  Bertalanné Gézáné 1996- 2017-ig 

Réthyné József Andrea 2005-2009-ig          Tóthné Ircsik Viktória 2017- 2019-ig 

Ircsik Józsefné      2002-től  2019-ig             Fábián Attila 2019-től 

Balázsi Bettina 2019-ben 

Enesey Ferencné 2019-től 

 

A főállású postai dolgozók igencsak hosszú szolgálati ideje, mint Pongó 

Lászlóné 32 évig és József Andrásné 33 évig, látta el nehéz és felelősségteljes 

munkáját. Tevékenységük közmegelégedést keltett, mindketten élvezték a 

lakosság teljes bizalmát. Bizonyítja ezt többek között a postán elhelyezett 

lakossági takarékbetét állomány összegének alakulása: 

 

1981-ben ez 11 millió 216 ezer Ft, 
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1982-ben pedig 12 millió 416 ezer Ft volt. 

 

A 80-as években már természetes, hogy minden házba napilapok, folyóiratok 

járnak, a legtöbb helyen van házi könyvtár. De ez összehasonlítás a múlttal 

figyelemreméltó. Az egykori postai feljegyzések szerint az 1945 előtti években 

összesen 20-30 napilap és folyóirat járt átlagosan a községben. 

 

Ezzel szemben a 80-as években járatott 

  napilapok hetilapok egyéb folyóiratok száma  

1981. 480 db 552 db 258 db 

1982. 475 db 563 db 275 db 

  

    1982-ben összesen 450 db televízió készülék volt a postán bejelentve. Az 

adatok önmagukért beszélnek, mégis érdemes azokat egy főre lebontani. 1 főre 

17 ezer Ft takarékbetét jut, 3,1 főre egy napilap, 2,6 főre egy hetilap, 5,4 főre 

egy folyóirat és 3,3 főre egy televíziós készülék. A 70-es években még a vasút, 

majd a polgári autóbuszjáratok szállították a postát, amit az autóbusz 

megállóhelyről kézikocsival hoztak ill. - vittek a kézbesítők a postahivatalba. 

Fáradságos munka volt. A 80-as évek óta külön kis postai gépkocsik szállítják a 

helyszínről a postai küldeményeket, ezzel sokat javultak a kézbesítők 

munkakörülményei. 

    A jelenlegi postaépület a községé, mert a 60-as években megvette a volt 

tulajdonostól Grófcsikéktól, a posta a községtől bérli. 

 

 


