
Két megyei vasútvonal ismét veszélyben 

Szeged - Megállóhellyé fokozta le a fábiánsebestyéni vasútállomást a MÁV, az 
átalakítás több mint 100 milliójába került. Lehet, hogy ez kidobott pénz: 
sajtóhírek szerint ugyanis leállhat ott a vasúti közlekedés. 

Országos lapokban újabb, a vasúti mellékvonalak 
megszüntetésével foglalkozó térkép jelent meg. A 
legfrissebb verzió szerint 37 mellékvonalon szőnne meg 
decemberben, a menetrendváltáskor a 
személyszállítás, közte két megyei vonalon, a Makó–
Hódmezıvásárhely–Szentes–Tiszatenyı és a 
Kiskunfélegyháza– Szentes–Orosháza viszonylaton. 
Utóbbi vonalon van a fábiánsebestyéni vasútállomás, 
amelyet megállóhellyé „fokozott le" a MÁV, úgy, hogy 
közben több mint 100 millió forintból egy szakaszon 
felújította a síneket, és új fénysorompót szerelt föl az 
egyik közúti keresztezıdésbe. A MÁV területi 
kommunikációs igazgatója, Szentes Bíró Ferenc csak mosolyog az újabb vasúti 
„halállistán", s azt mondja, október 20-áig minden médium csak találgat azzal 
kapcsolatban, melyik vasútvonalon szőnhet meg a személyszállítás. Másfél hét múlva 
kell kihirdetni az új menetrendet, akkor minden kiderül. 
 
Több mint 100 millió forint ráfordítással megállóhellyé fokozta le Fábiánsebestyén 
vasútállomását a MÁV. A település mellékvágányait és kitérıit felszedték, de közben 
68 méter hosszan új síneket is lefektettek. A vasúti átkelıket biztonságosabbá tették: 
az egyik közúti keresztezıdésben felújították a fénysorompót, a másikban pedig a 
régi, csapórudas helyett új fénysorompót szereltek fel. Az 5 szakembert, akik az 
állomáson dolgoztak, Szentesre, Csongrádra, Szegvárra és Mártélyra helyezték át. A 
vasúttársaság szerint az átépítéssel a kis forgalmú mellékvonalon (Szentes és 
Orosháza között naponta öt pár személyvonat jár) a teherszállítás így sem 
lehetetlenül el, hiszen a következı állomáson, a már Békés megyei Gádoroson 
megoldható a vonatok keresztje, a mellékvágányok alkalmasak a tehervonati 
közlekedésre. 
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Újsághírek szerint azonban könnyen lehet, hogy hiába dolgoztak Fábiánsebestyénben 
a MÁV munkatársai: egy új tervezet ugyanis arról szól, hogy országosan 37 
mellékvonalon válthatná fel a vasúti személyszállítást a decemberi 
menetrendváltáskor az autóbuszos közlekedés. Az elképzelések alapján Csongrád 
megyében a 130-as számú, Makó–Hódmezıvásárhely–Szentes–Kunszentmárton–
Tiszatenyı és a 147-es, Kiskunfélegyháza–Szentes–Orosháza vonalon szőnne meg a 
decemberi menetrendváltás után a személyszállítás (ezen van a fábiánsebestyéni 
állomás is). Mindössze ez utóbbi vonalon kellene két plusz autóbuszt beállítani ahhoz, 
hogy zavartalan legyen az utasforgalom, a 130-as vonalon még plusz buszjáratokra 
sem lenne szükség. Az átállás 32 millió forintból megoldható lenne. 
 
– Október 20-áig minden médium csak találgat, én viszont nem szeretnék – válaszolta 
Szentes Bíró Ferenc, a MÁV területi kommunikációs vezetıje, amikor a nyilvánosságra 
került tervek valóságtartalmáról kérdeztük.  

Megállóhely lett a Fábiánsebestyéni vasútállomás. 
Fotó: Tésik Attila
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