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Tisztelt Elnök úr! 
 
 
A levelében jelzett problémák nagyközségünket is kiemelten érinti a következők miatt: 
 
Térségünkben szinte már megszámlálhatatlanul sok sóderbánya működik, melyek léte körüli 
vélekedés már maga is megosztja a szakembereket abban a kérdésben, mennyire 
veszélyeztetik ivóvizeinket, milyen sebet ütnek a természetben stb. E sóderbányák kitermelt 
anyagát szinte kizárólag közúton, teherautók szállítják a felhasználási célhoz. Kivételt talán 
egyetlen bánya jelent, amely már korábban is, de ma is igénybe veszi a vasúti szállítást. 
 
A közúton történő szállítás azt jelenti, hogy a szállítások során a Kiskunlacházán áthaladó 51-es 
főközlekedési utat többnyire a nagyközségünkbe Bugyi község felől beérkező úton a 
Rákóczi út igénybevételével tudják elérni. Ez a két út (Rákóczi és 51-es főút) a nagyközség 
központjában találkozik, melyek mentén üzletek, intézmények: iskolák, óvodák vannak. Tehát  
e szempontból a gyalogos közlekedés is hátrányos helyzetben van. A kereszteződésbe a 
forgalomirányító közlekedési lámpa létesítésére hosszú évek óta benyújtott kérelmeinket a 
közútkezelő nem hajlandó teljesíteni. A nagyközségen áthaladó 51-es út forgalma a Rákóczi 
úton beérkező sóderos autók forgalmától sokkal nagyobb, mivel az északi oldalon a bányákból 
dűlőutakon is megközelíthető az 51-es út. A Délegyháza környéki bányákból déli irányba 
szállítók csak az 51-es út ezen szakaszát igénybevéve tudnak Kiskunlacházán áthaladni. 
Mindezek miatt Képviselő-testületünk a nagyközségen áthaladó 51-es útszakaszon 40 km-es 
forgalomlassítást rendelt el. Tudjuk, hogy ezzel a probléma nem megoldható. 
 
További gondot jelent az utóbbi években megnövekedett kamionforgalom, melynek oka 
jelentősen az, hogy az M5-ös autópálya díjfizetését kikerülendően az M0-ról Kecskemét felé 
(vagy a 44-es úton a román határátkelő felé) haladók is ezt az utat választják: Solt – Kecskemét 
vonalon. Déli irányból a Szekszárdi híd átadását és ez mellett a Dunaföldvári híd felújítását 
követően nőtt meg jelentősen a Budapest felé tartó forgalom. Azt már elképzelni sem tudjuk, 
hogy a közelgő időszakban átadásra kerülő Dunaújvárosi hídnak mekkora szerepe lesz a forgalom 
újbóli növekedésében! 
 



A levelében jelzett zaj, rezgés, levegőszennyeződés és balesetveszély mellett – ami a lakók 
életét lassan már elviselhetetlenné teszi – az utak rohamos állapotromlását mi is szomorúan 
tapasztaljuk. 

 
Igaz, hogy a PEMÁK Kht. többévi késéssel, többszöri kérésünket követően az elmúlt évben a 

Rákóczi utat teljes egészében felújította, de a folyamatos és túlzott terhelés miatt az út állapota 
félelmeink szerint nem sokáig fog jó állapotban megmaradni és az újra nyomsávos, kátyús 
lesz, mint már az 51-es főút is. 
 
Problémáinkat jeleztük már a kistérség felé, melynek tagjai vagyunk (Ráckevei kistérség), de 
Pest Megye és a Közép-Magyarországi Régió stratégiai terve a 2007–2013-as időszakra tartalmazta 
(és természetesen a település rendezési terve is) az 51-es út elkerülő szakaszának kiépítését. 
Ismereteink szerint – a Népszabadságban megjelent Új Magyarország-program Fejlesztési Leltár 
2007–2013 – megyei bontása viszont ezt már nem tartalmazza! Reménykedünk, hogy az 
elkerülő út elkészítése mindezek ellenére mihamarabb megtörténik, ugyanis ez az állapot 
véleményünk szerint 2013-ig tarthatatlan lesz. 
 
Tájékoztatom arról, hogy Nagyközségünkben nemrégen alakult lakossági kezdeményezésre a 
„Lakható Lacházáért Egyesület” melynek tagjai több fórumon szeretnék jelezni többek 
között ezt a fő problémát is. Az egyesület támogatását, a részükre nyújtható segítséget 
önkormányzatunk Képviselő-testülete felvállalta, a jobbítás érdekében.  
Az egyesület vezetője: Répásné Oros Edit, elérhetősége: 06-30-524-2899; postacíme: 2340 
Kiskunlacháza, Rákóczi u. 147. 
 
Kiskunlacháza, 2006. március 7. 
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