Hudobníci apoštolskej viery pred poštou v roku 1946

Pitvaroš na dobovej pohľadnici, začiatok 20. storočia

Pohľadnica adresovaná na Pitvaroš, 31.8.1914

Pohľadnica Adama Jasovského z II. svetovej vojny

Budova pošty na rohu Tretej a Kostolnej ulice na začiatku
20. storočia, počítačový model
Dobová pohľadnica zaslaná na Pitvaroš,
40. roky 20. storočia

Poštársky voz („taliga“) na Pitvaroši v roku 1936

Budova starej pošty v súčasnosti, pohľad z Tretej ulice
Taliga v Szatmárskom múzeu v Maďarsku

POŠTA NA PITVAROŠI
Budova starej pošty v súčasnosti, pohľad z Kostolnej ulice

V MINULOSTI A DNES

Súčasná budova pošty na Kossuth Lajos utca

Michal Kožuch, 2017
Pitvarošom prechádzali v minulosti poštové cesty: Nadlak - Csanádpalota - Pitvaroš - Tótkomlós a druhá Battonya - Mezóhegyes - Pitvaroš - Foldeák. V obci ani v okolitých obciach však pošta nebola. Preto nagyváradské poštové riaditeľstvo vyhovelo
požiadavke obyvateľov a 14. augusta 1885 zriadilo na Pitvaroši poštu. Poštou sa posielali nielen listy, ale i balíky. Dopravu poštovných zásielok zo Szegedu na Békešskú Čabu, cez Pitvaroš, zabezpečovali poštovými povozmi. Vo voze mohli cestovať aj traja
ľudia. Za hlavného správcu pošty vymenovali na Pitvaroši Ferenca Póchera s platom 120 forintov za rok. Prvá pošta bola najprv u zverolekára Jozefa Póša na rohu Tretej ulice (č. 343), neskôr u Jozefa Farkaša na Tretej ulici (č. 276), vedľa starej cirkevnej školy.
Na pošte pracoval jeden človek a bola tam aj poštová schránka. Pitvarošania nezvykli posielať listy. Uprednostňovali osobné návštevy v okolitých obciach, kde mali svoje rodiny. Písanie listov a posielanie pohľadníc priniesla až vojna. Veľa Pitvarošanov
posielalo z frontu domov listy a svoje vojenské pohľadnice. Poštové zásielky sa nosili z pošty na vlak kočom - taligou. V obci aj na sálašoch roznášali poštu uniformovaní poštári pešo i na bicykli. Od roku 1930 bol poštárom Ján Rikk. Poštármi v 40. rokoch 20.
storočia boli Judita Andrášová, Alžbeta Čiaková a Štefan Lauko. V pohnutých časoch vojny doručovateľskú činnosť vykonával obecný úrad. Začiatkom januára 1945 poštový úrad svoju činnosť opäť obnovil. V súčasnosti sa budova pošty nachádza na Veľkej
ulici (Kossuth Lajos utca). Zdroj: Pitvaroš a Pitvarošania (2007), Fotografie: Michal Kožuch, Juraj Majo, Alena Gábrišová, www.szatmarimuzeum.hu, www.maps.google.com.
Autor počítačového modelu: Michal Kožuch).

SPOZNÁVAME PITVAROŠ...

Budova pošty na dobovej pohľadnici, začiatok 20. storočia

