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A poSTA éS A FuTárSzolgálAT kiAlAkuláSA 

Az emberek mindig szerették tudni, mi történik társaikkal. Nagyon régen, 
amikor még nem volt ilyen fejlett a technika, gyalogos futárok vitték a híreket 
városról városra. A római császár indított először futárokat, hogy a birodal-
mában hirdetni tudja az akaratát. A futárok gyalog mentek sokszor napokig, 
de lassan haladtak. Mivel a császár türelmetlen ember volt, úgy döntött, hogy 
minden városba állít egy futárt. A futárok egymásnak átadták az üzenetet, 
aki gyalogolt eddig, az megpihent, és visszaindult az uralkodóhoz. A másik 
pihenten indult tovább a következő városig. Ezzel meggyorsították az üzenet 
célba érését. Később a császár ezt a formát is lassúnak találta, ezért lovas fu-
tárokat küldött, váltólovakkal. Istállókat építetett azokhoz az állomásokhoz, 
ahol a lovak váltása történt. Később már postakocsikkal vitték a leveleket, az 
emberek egyre jobban tudtak üzeneteket küldeni egymásnak. Egy-egy le-
vél sokszor hetekig úton volt, amíg egyik városból a másikba megérkezett. 
A postakocsi hosszú ideig vitte az üzeneteket, később az embereket is. Ezt 
a fajta postaszolgálatot a korszerű jármű, a postaautó váltotta fel. Ma már 
nagyon gyorsan üzenhetünk barátainknak, rokonainknak, segít ebben a mo-
dern technika. Ma is van futárszolgálat, amely bizalmas, titkos üzeneteket 
továbbít a címzettnek.
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SzámozáSSAl AlAkíTSáTok ki A levél úTjánAk 
SorrendjéT!

Számok A levél útja

Bélyeget ragasztottak rá.

Kiszedték a postaládából.

Elvitték a postára.

Továbbküldték.

Bedobták a postaládába.

Újabb postára került.

Szétválogatták.

A postás kézbesítette.

értékelőlap

Húzd alá azokat az állításokat, amelyekre szükséged volt a munka során!

Bátorság

Erő

Figyelem

Bizalom

Türelem

Hangerő




