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Tisztelt Miniszterelnök Úr! 
 

 
Településeinken halad át a 86 számú főút, melyet az utóbbi időben csak „halálútként” 

emlegetnek. 
Az Európai Unióba történő csatlakozásunk óta éjjel-nappal megállás nélkül zúdul ránk a 

kamion-áradat. A személyautókat szinte észre sem vesszük. A kamionforgalom olyan, mint 
egy végtelenített vonat, soha nincs vége. Dübörögnek megállás nélkül. Rezegnek a vitrinben a 
poharak, a tévét csak maximum hangerőn halljuk, nem tudunk szellőztetni, bűz van.  

Az út teljesen tönkrement. Rendszeresen toldozgatják, foltozgatják, ami körülbelül egy-
két hétig tart, majd még rosszabb lesz. Lépten-nyomon 30-40 km/órás sebességkorlátozást 
léptetnek életbe, amire természetesen a kamionok ügyet sem vetnek. A településeken is 90-
100 km/órával száguldanak át, és ha előttük a megengedett sebességgel közlekedünk, vagy 
esetleg lassítunk, mert be szeretnénk járni házaink udvarára, dudálnak, szinte letolva minket 
az útról. 

Sajnos a közlekedési balesetek száma is nagyon megugrott az elmúlt időszakban. 
Majdnem minden héten van egy, vagy akár több baleset is. Ezek döntő többségében a 
kamionosok fáradtsága, figyelmetlensége és agresszív vezetési stílusa miatt következik be. 
Néhány baleset viszont az út állapotára vezethető vissza. A 86-os út méltán vívta ki új nevét: 
HALÁLÚT. 

A községek vezetői természetesen tiltakoznak. Szeretnék, ha elkerülő út épülne. Ennek a 
megoldásnak a lakosság is nagyon örülne, de tudjuk, hogy az elkerülő út még az előrehaladott 
tárgyalások ellenére is csak évek múltán épül meg. De mi történik addig? Most is, kb. 2000 
kamiont kell naponta elviselnünk.  

Nekünk itt kell élni. Elértéktelenednek a házaink, repedeznek a falak. A Halálút mentén 
házat eladni nem lehet, tehát még menekülni sem tudunk innen. Egészségünk folyamatosan 
károsodik, a hatalmas zaj, robaj, a mocskos levegő, a pihenést, de még az éjszakai alvást is 
egyre nehezebbé teszi. Nem is beszélve a ránk nap mint nap leselkedő balesetveszélyről. Itt 
járnak gyermekeink iskolába, rendszeresen át kell kelniük az úton. Az elalvó, figyelmetlen 
kamionosoktól sem a sebességkorlátozás, sem a figyelmeztető táblák nem óvják meg őket. És 
a baleset nem csak a közlekedésben részvevőkre leselkedik. Több esetben fordult elő, hogy a 
kamionok kiegyenesítve a kanyart, vagy csak letérve az egyenes útszakaszról, 
villanyoszlopokat, fákat kidöntve, a házak kerítését átszakítva az udvarokon landoltak, 
sokszor a házakat is megrongálva. Jön a nyár, feltehetően ez a forgalom még nagyobb lesz, 
pedig az elviselhetetlenné vált körülmények miatt a lakosság tűrőképessége már most is a 
végéhez ért. 

Ezért az itt élők Útbizottságot alakítottak. A bizottság munkájában Vát, Szeleste, Pósfa, 
Hegyfalu, Vasegerszeg, Vámoscsalád, Répcelak, Páli, Szil, Szilsárkány és Bősárkány 
település képviselteti magát. A tizenegy település lakossága szeretné elérni, hogy az elkerülő 
út megépüléséig a döntéshozók találjanak megoldást az elviselhetetlenné vált helyzet 
orvoslására. Egy gyenge felépítményű, keskeny, csekély személygépkocsi-forgalom 
lebonyolítására tervezett és épített úton, amely végig lakott területeken halad át, mely 



bizonyítottan életveszélyes az itt élők és a rajta közlekedők számára, biztosan van lehetőség 
forgalomkorlátozó intézkedések bevezetésére. 

Az elkeseredett lakosság saját maga védelmében félpályás útlezárással már a tavasszal 
tiltakozott. Ha továbbra sem történik intézkedés, 2006. június 21-én a települések lakói ismét 
az útra kényszerülnek, hogy jelezzék kilátástalan helyzetüket.    

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Arra szeretnénk kérni Önt, hogy befolyásával segítse elő, 
hogy a közvetlen döntéshozók haladéktalanul vezessenek be forgalomkorlátozó 
intézkedéseket, amelyek hatására elsősorban a tranzit kamionoktól mentesítik a lakosságot. 

 
Erőfeszítéseit és segítségét előre is megköszönve, 

 
tisztelettel: 

 
Hegyfalu, 2006. május 29. 
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Poocza Tamás     Silóczki László 
             Vát        Répcelak 
        

 
 

Szabó Erika     Biczó Kálmánné   
    Szeleste       Vámoscsalád 

 
 
 

Csóka László      Gecsi Miklós 
        Pósfa             Páli 

 
 

 
Sátory Károly     Szórádi Károly 

     Hegyfalu           Szil 
 
 
 
  Zugovics József    Horváth Sándor 
    Vasegerszeg        Szilsárkány 
 
 
 
        Nagy Géza 
           Bősárkány 
 


