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A 4-es főúton tartott mai forgalomlassító demonstrációval szeretnénk elérni, 
hogy három település lakóinak életét ne keserítse meg az állandó 
kamionforgalom. Fegyvernek, Kenderes és Kisújszállás lakói érdekében kérjük 
Önöket, közösen keressenek megoldást annak érdekében, hogy a településeket 
ketté vágó főúton korlátozzák a nehéz tehergépjárművek forgalmát. A 
településen élők folyamatos zajnak, balesetveszélynek és a járművekből 
kiáramló mérgező anyagoknak vannak kitéve. Jelentős az utak és épületek 
károsodása is. 

Az itt élők érdekében első lépésben a mostani egy hetes kampány keretében 
igyekeztünk felhívni a figyelmet arra, hogy lehet másként is szállítani. Arra 
kérjük az illetékeseket, hogy érdemi intézkedéseket hozzanak. A nagy távolságú 
– elsősorban nemzetközi – áruszállítást a közútról minél inkább a sínekre 
tereljék. Vessenek ki olyan útdíjat, hogy a kamionoknak ne érje meg keresztül 
száguldani településeinken, városainkon, kerüljék el azokat, illetve a 
fuvaroztatók inkább a vasutat vegyék igénybe. A befolyt pénzből telne az utak 
felújítására, és így a nagyrészt a külföldi teherautók által tönkretett közútjainkat 
nem a magyar adófizetők pénzéből kellene megjavítani. Érvényesülne a 
szennyező fizet elv.  

A települések önkormányzatai az országos főúton nem korlátozhatják a 
forgalmat, mert az a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) 
hatáskörébe tartozik. Ezért kérjük a polgármestereket: kezdeményezzék a GKM-
nél a megfelelő mértékű útdíj mielőbbi bevezetését. Kérjük, érjék el a 
közlekedésrendészetnél, hogy a településeken keresztül haladó teherautók 
esetében is tartassák be a közlekedési szabályokat, hogy ezek ne veszélyeztessék 
az ott lakók életét. Alakítsanak ki olyan körülményeket, hogy a kamionok a 
lakott terülteken fizikailag ne tudjanak 40 kilométer/óránál nagyobb sebességgel 
menni. Kérjük, mérjék fel a településeken a kamionok által okozott károkat, és 
nyújtsanak megfelelő összegű kártérítést ahhoz, hogy megrongált épületeket, 
utakat és közműveket helyre lehessen állítani. Kérjük Kóka János minisztert, 
segítsen a polgármestereknek, hogy választóik érdekeit képviselhessék: élhető 
legyen lakóhelyük.  
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