
Meghívó 
 

Kerekasztal fórum a Kál-Kápolna–Kisterenye vasútvonalért 
 

2006. december 29. péntek du. 14-30-tól 16:30-ig 
Helyszín: Recsk, Művelődési Ház és Bányászati Kiállítóhely 

(a Recsk-Parádfürdő vasútállomással szemben) 
 
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, a vasúti teherszállítás részaránya, 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 keresik a választ a fórum résztvevői. A fórum nyílt, melyen bárki érdeklődő részt vehet! 
 
Előprogram:  
8:30-12:00 A reggeli vonattal érkezők részére gyalogtúra a recski munkatáborhoz (2×5km). Budapestről 

indulás a 6:05-össel a Keletiből, csatlakozás Kál-Kápolnán 7:46-kor 
12:00-14:30 A fórumnak helyet adó Művelődési Ház és Bányászati Kiállítóhely (ásványgyűjtemény, 

bányászati munkagépek) megtekintése szakvezetővel, a recski munkatábor története. 
 
Főprogram: 
14:30-14:45 A Kál-Kápolnáról 13:46-kor induló vonattal érkezők fogadása az 

állomáson, gyalogséta a Művelődési Házba 
14:45-15:20  Polgármesteri köszöntő – Holló Imre, Recsk polgármestere 

Helyi problémák és lehetőségek felvetése  
15:20-15:45 Kamionról vasútra – Lukács András, a Levegő Munkacsoport 

elnöke 
   Hozzászólások, javaslat 
    
15:45-16:00  Szünet, kiscsoportos vita, mely szünet után fakultatívan folytatható 
   A szünetben háttérvetítés: A Mátra vasút – turisztikai szemmel 
 
16:00-16:20  A bakonyi vasútért tett összefogás ismertetése, a jó példák átvétele 

– Bödecs Barna, Reflex Környezetvédő Egyesület 
2007. Ökoturizmus, vasúti turizmus, fejlesztési lehetőségek 
 

16:20-16:30  Összefoglaló, nyilatkozat aláírása 
 

16:30 és 16:40 Jegyvétel.  Menetrendi vonatok indulása: 16:41-kor Kál-Kápolna felé 
Füzesabonyon keresztül érkezés Budapestre 19:37-kor -Avas IC,  
16:45 Kisterenye és Hatvanon keresztül érkezés Budapestre 19:57-kor) 

 
Meghívottak: 
A 84-es vonalon lévő települések polgármesterei, országgyűlési képviselői, kisebbségi önkormányzatai, 
szakemberei, bányászati, ipari és fuvarozási vállalkozók, turisztikai szervezetek, vendéglátó vállalkozók, 
turisták, MÁV ZRt., GKM, sajtó, civil szervezetek. 
 

  A fórum megrendezését, az Magyar Közlekedési Klub mellékvonali programját az Ökotárs Alapítvány 
támogatja 
 

 


