
FELHÍVÁS

A Baranya megyei  Sásdon a  66 és  611 számú főközlekedési  útvonalak átkelő szakaszain 
július  21-én  délelőtt  9-11  óráig  félpályás  útlezárást  tervezünk.  Az  útlezárás  célja,  hogy 
felhívjuk  a  figyelmet  a  településünkön  átmenő  főközlekedési  utak  egyre  növekvő 
forgalmának elviselhetetlenné válására. A forgalom szerkezetében egyre nagyobb arányban 
jelennek meg a kamionok. 
Megmozdulásunkat  jelzés  értékűnek  tartjuk  mind  a  további  útfelújításokra,  mind  annak 
kifejezésére, hogy Sásdnak azonnal elkerülő, tehermentesítő útra van szüksége. Egymás után 
szembesülünk a forgalomszámlálási adatok állandó emelkedésével, van olyan időszak, hogy 
reggel 6 órától este 6 óráig 9-10000 jármű halad át központunkon ezáltal ellehetetlenítve az 
ott  lakó  emberek  életét.  A kibocsátott  kipufógázok mérgező hatását  vagyunk kénytelenek 
eltűrni,  ami veszélyezteti  mind a  lakosság,  mind gyermekeink egészségét.  Az iskolába  és 
óvodába járó gyermekeink állandó életveszélynek vannak kitéve, mivel intézményeink kivétel 
nélkül az átmenő főútvonal mellett találhatók.
Magyarországon és megyénkben jóval kisebb forgalmú utakon állami feladatként létesítettek 
elkerülő utakat. megyénkben például a már megvalósult   harkányi illetve az ez év végéig 
megvalósuló görcsönyi körforgalom jóval kisebb átmenő forgalom miatt létesül. 
Sásdon 1966. óta ígérik a tehermentesítő út megépítését vasúti felüljáróval. 
Sajnos úgy érezzük, hogy problémánkat az illetékesek nem támogatják, illetve a szőnyeg alá 
söprik. 
Az  állami  Közútkezelő  Kht.  a  sásdi  átkelő  szakaszokat  mostohagyermekként  kezeli, 
hónapokig  tengelytörő  kátyúkon  közlekedtünk.  Az  utak  takarítását  illetve  az  út  menti 
területeket nem gondozzák, nem nyírják sokszor hónapokig. 
A  Sásd,  Rákóczi  és  Kaposvári  út  kereszteződésében  szintén  életveszélyes  a  gyalogos 
forgalom.
A félpályás útlezárás tervezett helyszínei:: Szent Imre u., Rákóczi u., Kaposvári u. és az ebben 
résztvevő járművek száma:  60-100.  A járműveken a  tiltakozás  célját  transzparenseken fel 
fogjuk  tüntetni.  A Levegő  Munkacsoport  is  teljes  mértékben  támogatja  a  megmozdulást. 
Egyúttal  felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  a  rendkívüli  mértékben  megnövekedett 
kamionforgalom  nagyrészt  annak  a  következménye,  hogy  ezeknek  a  járműveknek  az 
üzemeltetői nem fizetik meg mindazokat a költségeket, amelyeket okoznak. Ezek a költségek 
Magyarországon elérik az évi 1000 milliárd forintot. 
Ezért szükséges a nehéz tehergépkocsik útdíjának mielőbbi bevezetése. Az így befolyó összeg 
egy részét a vasúti fuvarozás támogatására kell fordítani. Mindez azért nagyon sürgős, mert 
Románia és Bulgária uniós csatlakozásával a kamionforgalom további ugrásszerű növekedése 
várható. 
Miután  Magyarország  csatlakozott  az  Európai  Unióhoz,  a  RoLa  –forgalom (a  kamionok 
vasúton történő szállítása) a felére csökkent. Jelenleg a RoLa-fuvarozás 80 százalékát román 
és bolgár kamionok teszik ki, ami azt jelenti, hogy a jövőben a korlátozások megszűnésével 
teljesen  összeomolhat  a  hazai  RoLa  –szállítás,  és  útjainkon  a  jelenleginél  is  tragikusabb 
állapotok alakulnak ki. 
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