
Fórum a Kál-Kápolna–Kisterenye vasútvonal megőrzéséért 
 
 

A kormány 2006. december 7-i bejelentése szerint – 14 sorstársához hasonlóan – 2007-től 
a Kál-Kápolna-Kisterenye vonalon is szünetel a személyforgalom. Van-e mégis remény a 
megmaradásra? Növelhető-e a vonalon az áruforgalom, és ezzel együtt csökkenthető-e a 
lakosság, a személygépjármű-vezetők, a kerékpárosok életét megkeserítő a közúti terhelés? 
Társadalmi összefogással (lakosság, helyi önkormányzatok, turisták) kikényszeríthető-e a 
döntés felülvizsgálata, a szezonális igényekhez igazodó menetrenddel megmaradhat-e a 
személyszállítás is? 

Ezekre a kérdésekre kereste a választ a 2006. december 29-én a recski Bányászati 
Múzeumban rendezett fórum, melyen az érintett települések polgármesterei, vasutasai, 
vállalkozói, civil szervezetek, turisták és helyi utasok mellett a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium (GKM), a MÁV valamint a Volán vállalatok képviselői is megjelentek. 

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a térségben folyó kőszállítást vasútra kell terelni. 
Többen kijelentették: a Tarna menti települések akár a teljes útlezárástól sem riadnak vissza, 
hogy érvényt szerezzenek a jogos követeléseiknek. A tarnaszentmáriai polgármester 
lehetetlennek tartja azt a helyzetet, hogy a falu házai előtt kamionok robognak, miközben a 
házak mögött fut a vasút. Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke előadásában 
megoldást ajánlott a kamionforgalom általános csökkentésére, az okozott károk megtérítésére, 
melyet a helyi közlekedésre, jelen esetben akár a vasúti személyszállítás megtartására is lehet 
fordítani. A helyiek figyelmébe ajánlotta a Levegő Munkacsoport eddigi tapasztalatait és 
eredményeit.  

A buszra való még nagyobb átállás halált hoz a térségre, a szó szoros értelmében, hiszen a 
hegyi utakon életveszélyes a közúti közlekedés, különösen ott, ahol sűrűn zúgnak el 
kamionok. Környezetvédelmi, esélyegyenlőségi szempontokból sem indokolt a szárnyvonal 
megszüntetése, jobb menetrenddel pedig további utasokat lehetne nyerni a vasútnak. 

A természetjárók az országos jelentőségű turistautakat említették. Recsken, Sirokon megy 
át az országos kék túra vonala. Ezren vesznek részt a Mátrabérc túrán, és nyáridőben egymást 
érik az iskolás csoportok.  

Bödecs Barna, a Reflex Környezetvédelmi Egyesület képviselője előadásában a hasonló 
adottságú bakonyi vasúttal vont párhuzamot, az ottani összefogást, terveket vázolva. Ne adják 
fel! – szólt a jelenlévőkhöz. A vonal megszüntetése feletti döntés a helyiek érdemi bevonása 
nélkül történik. Ez az Európai Unióban jogellenes, az érintettek bírósághoz fordulhatnak a 
döntés ellen. Elmondta azt is, hogy a Vasutas Települések Szövetsége által kezdeményezett 
aláírásgyűjtés célja, hogy a mellékvonalak sorsát az országgyűlés is vitassa meg, mielőtt a 
kormány meghozza döntéseit. A helyiek 700 aláírást gyűjtöttek össze, melyet a fórum 
záróaktusaként továbbítási céllal átadtak a Magyar Közlekedési Klub képviselőjének. 

Még a fórumot megelőzően a térség polgármesterei közös nyilatkozatot juttattak el a 
GKM részére, amelyben javaslatot tettek a vasútvonal megmentésére. 
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