
 

 
 

 
 

 
   … avagy miért csak károg Tatabányán  a posta-holló ? 

 

 
 
 

 
 

Requiem a Reguly Antal téri kispostáért ? 
 
Bezár az óvárosi kisposta (is) ? Mert a Reguly Antal 
téri kisposta évek óta zárva tart. Tudomásom szerint 
pedig a Magyar Posta a szolgáltató és talán a "nép" 
az akinek szolgáltat. Ha megvalósul a hír, tovább 
súlyosbodik Tatabányán a lakosság kiszolgáltatott-
sága. A Reguly Antal téri kisposta 
története a lakosság kiszolgáltatottsá-
gának példája. Ekkor elkezdődött egy 
folyamat, melynek állomásai a mai 
napig tartanak. Mi is történt a Reguly 
Antal téri kispostával? 
A Magyar Posta először szüneteltette 
majd bezárta a Reguly Antal téri kis-
postát. Ezzel együtt elterjedt a hír, más 
kisposták is bezárásra kerülnek, így az 
Ifjúmunkás úti kisposta bezárásáról is 
szóltak a hírek.  Ekkor apám, dr. 
Petrássy Miklós akkori képviselő in-
dítványára a kisposták bezárásának 
ügyét közmeghallgatás tárgyává tette 
az önkormányzat. Több száz aláírás 
szépen kérte: nyissák újra a postát!  A közmeghall-
gatáson a Magyar Posta kénytelen volt megjelenni. 
Ígéretet kapott a lakosság arra is, hogy nem zárnak 
be több kispostát Tatabányán, de a Reguly Antal 
térit nem kívánják újranyitni. A bejelentést a jelen-
lévők tapssal fogadták, na persze az újvárosiak 
szomorúsága mellett. Ekkor kellett volna az újvá-
rosiak mellé állni, és most talán nem kerülne az 
óvárosi posta bezárására sor ! A Reguly Antal téri 

kisposta újranyitása ma sem került le napirendről. 
Önálló képviselői indítvánnyal fordultam a képviselő-
testülethez a Reguly Antal téri kisposta felújítása, és 
az ún. PostaPartner programban való városi részvétel 
ügyében. A 2008. évi városi költségvetés e tételeket 
tartalmazta is. Pályázat is beadásra került. Küldtem 
levelet minden lehetséges szervhez, a Posta vezér-

igazgató asszonyához, önkormányzati 
szövetséghez, felkértem a város ország-
gyűlési képviselőit, mindhiába. 1200 
aláírás támasztotta alá, lényeges lakos-
sági igényről van szó!  A posta válasza: 
nem kívánja újranyitni a kispostát. Az 
újranyitásról a mai napig sem mondtam 
le. A város közgyűlésében napirenden 
tartom a lehetőséget. Sajnos úgy érzem, 
mára egyedül maradtam. Szomorúan 
értesülök arról, hogy az "oszd meg és 
uralkodj!" elv az óvárosi postát érte 
most el. Ezúton hívnám fel a közvéle-
ményen keresztül az illetékesek figyel-
mét, hogy az óvárosi posta épülete he-
lyileg védett, és ne engedjenek semmi-

lyen szabályellenes megoldásnak.  Nagy szomorúság 
számomra az is, hogy a posta jelenlegi vezérigazgató 
asszonya valamikor Tatabányán a Komáromi út lakó-
ja volt, és e környék, a szülőföld sem jelentett semmi 
könyörületet! 
Tatabánya, 2010. január 8.  
 
ifj. dr. Petrássy Miklós önkormányzati képviselő 
(www.petrassy.hu) 

   Független Tatabányai Védegylet 

 

REGULY ANTAL TÉRI KISPOSTA 
Az újranyitásról nem mondunk le! 

 

 

Szomorúan és együttérzéssel olvastam a „24 óra” napilap  
2010. január 8-ai számában a „Bezár az óvárosi posta?” című  
cikket. A tanulságok okáért és a segítségnyújtás szándékával 
küldtem a főszerkesztőnek alábbi írásomat sajtótájékoztató he-
lyett. 


