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Tisztelt Elnök Asszony!
„Üdvözöljük Magyarországon!" címmel a Házszabály 91 .§-a alapján írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Dr. Takács Albert Igazságügyi és Rendészeti Miniszter Úrhoz.

A választ írásban kérem!

Tisztelt Miniszter Úr!

A kérdésem címeként megadott felirat fogadja a külföldről hazánkba érkező látogatókat .

Sajnos azonban sok más érdekes „látnivalóval" is igyekszünk az országunkról kialakuló első

benyomást emlékezetessé tenni . Már aki egyáltalán bejut az országba! Ugyanis nem olyan

egyszerű dolog ez! Mint mindig, idén is óriási volt a nyugati határmentén a forgalom . Jól

tudjuk, mondhatnánk azt is, jól tervezhető, hogy mikor várható a legnagyobb roham, mikor

indulnak haza a Nyugat Európában dolgozó vendégmunkások . Úgy tűnik, egyszerű feladat

előtt áll a Határőrség : időben, szakszerűen kell felkészülni a rohamokra. De nem csak szóban,

valójában is! Ezzel szemben mi a jelenlegi helyzet? A szocialista időkre emlékeztető

várakozás előzi meg a be-, illetve kijutást. Tarthatatlan állapot, mely egyben idegőrlő és

rendkívül rossz fényt vet ránk.

De ha valaki végül átverekszi magát és bejut az országba akkor sem számíthat semmi jóra .

Különösen igaz ez a nyugat európai polgárokra, akik megszoktak már egy bizonyos tisztasági

és rendezettségi szintet. A határ magyar oldalán amerre a szem ellát minden felé szemét, a

forgalomnak nem megfelelő, kialakítatlan illemhelyek, kosz, mocsok! Egyenesen arányos

amónia szag, a kukoricásban éppen dolgát végző emberek számával . Még arra sem adunk

semmit, hogy miként néz ki az ország zászlaja . Szakadt és fakó! Igaz ez a zászló akár az Önök

hat éves kormányzását is tükrözhetné : gazdaságilag rongyos, erkölcsét tekintve fakó!
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Hiába próbálnak a nyugati határmenta önkormányzatok mindent megtenni az ide látogató

turisták elkápráztatásáért, ha a határon szerzett rossz tapasztalataik eleve beskatulyáznak

minket. Állítólag az Önök Kormánya igen sokat tesz a turizmusért . Nem lenne célravezető

egy kicsit a határátkelők rendezettségén, tisztaságán változtatni?

Azt hiszem mindannyiunk örömére szolgálna, ha az ide érkező emberek az „Üdvözöljük

Magyarországon" feliraton kívül tényleg európai fogadtatásban részesülnének .

Tisztelt Miniszter úr!

Kérdéseim a következők :

1 . Mennyit költ a Minisztérium évente a nyugati határátkelőkre?

2. Miért nem készülnek fel megfelelően a határátkelők telitettségére?

3. Miért a török vendégmunkások visszautazása előtt kellett a hegyeshalmi

határátkelőhely előtt útjavítást végezni, ezáltal tovább bénítani a határátlépést?

Budapest, 2007 . augusztus 29 .

9)~-
Dr. Kovács Zoltán
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