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Tiszteit Elnek Asszony !

írásbeli kérdés

A Házszabály 91 . §. Alapján kérdést kívánok feltenni Kovács Kálmán
Informatikai és Hírközlési Miniszter Úrnak

„ Lesz-e Teleposta a bezárásra ítélt postahivatalokban, avagy valóban
modem izálódik-e a magyar falu ? „

címmel

A kérdésre írásban kéretn a választ !

Tisztelt Miniszter Ür !

Különösen érzékenyen reagáltak a választákörzeterttben lévő falvak lakói a
Posták bezárásával kapcsolatos hírekre, mely érthető, hiszen az itteni 78
településbál 62 -ben élnek 600 főnél kevesebben . A tervezett újabb
falusorvasztási lépének ellen számos helyen tiltakoznak különböző akciókkal
igyekezvén gátat vetni a végzetszerűségnek .



Képviselőként magam is felléptem - másokkal együtt- az újkori falurombolási
szándékok ellen, megkérdőjelezvén ezek megalapozottságát. Május 12-én feltett
azonnali kérdésemre a pénzügyi államtitkár úrtól korántsem kaptam
megnyugtató választ , hiszen az érintett kis falvak lakóinak aggodalmait nem a
gazdaságossági számítások és modernizációs búvészrnutatványok fogják
eloszlatni. Elmondtam, de megismétlem : nem ismeri a magyar vidék életét az
aki a helyi viszonyoktól idegen . s& u~ meghonosításával kfsérletezget,
miközben lerombolja a hagyományosan jól mükődő régit . A falvak
megtartóerejének nlivelésére az államnak áldoznia kell, mert itt fajlagosan
drágább minden szolgáltatás mint egy nagyvárosban. Ez , nem lehet szikár
pénzügyi-gazdaságossági kérdés . A modernizációra természetesen égető
szükség van a falvakban is, ám a moderraizátomknak meg kell tudniuk
különböztetni a falun élő embert a lakóparkban élátőL
Sajnos az érintettek érvei nem tudták megakasztani a folyamatot, vagy akár csak
megfontolásra késztetni az ügy felelős döntéshozóit. A postabezárások biztos
tényként vannak elkönyvelve .
Ezért is hallgattam örömmel - bár némi szkepticizmussal, az Ön válaszát
június 23-án , melyet Világosi Gábor interpellációjára adott. Mentőövnek
értelmezhető, hogy a kisposták egyfajta megőrzéséről, megmentéséről beszélt a
modernizációs elképzelés kapcsán.
Május 6-án át adták az első ilyen „e-1Vlagyarország-pontotM Zsombáti, és egy
éven belül 2003 további ehhez hasonló kiépítését ígérte a parlamentben Ezért
érthetetlen- miként azt szóban is jeleztem Önnek- hogy mintha mii sem történt
volna, a postabezárások előkészületei gőzerővel folynak, tehát nem változott
semmi e téren A bezárásra itélt hivatalok dolgozóinak sorra küldik ki az
értesítéseket - melyek a munkaviszony szeptembertől várható megszűnéséről
szólnak miközben az Ön parlamenti válaszát megerősítve például a Lokál Info
önkormányzati lapban - „Egérírt a kispostáinak"- címmel azt olvashatjuk, hogy
ősztől 400 postahivatal menekülhetne meg a bezárástól az MM- Tcleház
SzQvetség megállapodása révén .
Kérdezem ezek után milyen választ adhatunk felelősséggel a hozzánk forduló
aggódó polgároknak, mivel nyugtathatjuk meg a tiltakozó felsőmaráciakat,
ola'zfaiakat, szarvaskendieket, dábörhegyieket, döröskeieket, nagymizdóiakat
? Ezen településeket azért említem külön is, mert eljuttatták hozzám is
tiltakozó petícióikat a postabezárás ellen .
Hol tartanak az említett tárgyalások, és Vas megyében , azon belül is saját
választókörzetemben, az Örségben és a Vendvidéken, Körmend kárnyékén és a
Vasi hegyháton mikor és mely településeken kerül kiépítésre a fent említett ,
kispostákat megmentő , megőrző „e-1Vlagyarország" Pont ? Valóban lesz-e
egérút ?
Várom Miniszter úr válaszát .
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