
A posta 

 

Román Erzsébet (78) visszaemlékezése: 
A Felszabadulás utcán található épület előtt a posta otthona a Rivó néni házában volt. A 
postástanulókat a gyakorlat ideje alatt a postamester tanította, 2-3 fős csoportokban. 
Somorjainé, majd Gönciné volt az én időmben a postamester, majd én magam vettem át, ezt a 
tisztséget 1984-es nyugdíjazásomig. A postajárat minden nap este jött, és a küldeményeket a 
Tiszai Pályaudvar melletti postára vitte. Ócsanáloson és Ongaújfaluban nem volt külön 
postaépület, de kézbesítő oda is járt. Így összesen három kézbesítő volt. A második 
világháború alatt megszűnt a posta. A régi értékeket a katonák Kassára vitték. 
Az én időmben a postások kötelező havi munkamennyiségét, úgynevezett munkaegységben 
határozták meg. Ez 12 000 egység volt. Egy távirat átvétele 0.5 egységet ért, míg egy levélé 1 
egység volt. A postán egy telefon is volt és akkoriban még egy telefonközpont is. Akkoriban 
külön telefonja a faluban még csak az iskolának, a tanácsnak és egy-két földesúrnak volt. 
 
Kovalcsikné Czifrus Jolán (69) visszaemlékezése: 
A postán két tisztségviselő tanította a tanulókat. A postajárattal vitték a leveleket minden nap 
Miskolcra a Tiszai mellett lévő postára. Az én időmben már öt postai kézbesítő volt Ongán. 
Reggeltől estig dolgoztak. A tanulókat a postamester fizette. A gyakorlatért 300-400 forintot 
osztott szét közöttük. A postamester havi fizetése kb. 500 forint volt. 12 000 munkaegységet 
kellett egy hónap alatt ledolgozni. A háború alatt a katonák Kassára vitték a régi postaépület 
értékeit. 
 
Hajdú László (62) visszaemlékezése: 
A régi temetőben, ami ma a falu közepén fekszik az 1960-as években bűncselekmény is 
történt. A falu akkori egyedüli postását, Ládi tanárnő nagymamáját leütötték és kirabolták. 
Margit nénitől az egész postai bevételt elvitte a rabló. Ez 40 ezer forint volt. Sem a pénz, sem 
a rabló nem került elő. 
 

Bali Margit (73) visszaemlékezése: 
A régi időkben is volt Ongán posta, de a küldeményeket nem postakocsin, hanem vonattal 
hozták és vitték. Reggel érkezett a vonat, amivel hozták és délután ment, amivel vitték. 
A kézbesítő a leveleket egyszerűen csak egy zsákba dobálta. Ha nagyobb csomag érkezett, 
akkor talicskával tolták be az állomásról a posta épületéhez.  
 


