
 

Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület 

8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 10. 

Adószám: 18941524-1-19 

H A T Á R O Z A T  

Az Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület Elnöksége a 2018. július 10-én megtartott 

ülésén meghozta a 9./2018. (VII. 10.) számú határozatát, melynek szövege: 

Az Egyesület Elnöksége elfogadja, majd támogatja az előterjesztést a 27-es (Lepsény-

Veszprém) vasútvonal újranyitásának kezdeményezésével kapcsolatban. 

Felelős: Takács Zoltán Balázs 

Hatálya: azonnali 

Az Árpád-házi Szent Kinga Kulturális Egyesület Elnökségének határozatának részeként 

m e g i n d o k o l o m : 

1. A 27-es (Lepsény-Veszprém) vasútvonal Küngösön keresztül halad, amely 

újranyitásával leegyszerűsödne az utazás Küngös és Veszprém között, valamint a kis 

faluk és Küngös között. Erre nagy szükség lenne a diákok iskolába jutásához, valamint 

a felnőttek munkahelyre történő beutazásához is. 

2. Küngös kis falu a Mezőföld és a Bakony találkozásánál, a Balatontól alig 10 km-re. A 

nagy történelmi múlttal rendelkező falut mégis alig ismerik. Küngösnek turisztikai 

szempontból fontos lenne, hogy a vasutat újraindítsák. A faluban található az ország 

egyetlen Szent Kinga-temploma, valamint a falu központjában egy kúria is. De 

említhetnénk itt a kikapcsolódási lehetőségeket is. A közlekedés fejlesztésével (értem 

ez alatt a 27-es vonal működtetését) a faluban helyben maradnának a fiatalok, akiknek 

egyszerűbb lenne eljutni bizonyos helyekre (lásd: 1. pont), továbbá ide települhetnének 

vállalkozások is. Falunknak nagy lengyel idegenforgalma van, hiszen Kinga lengyel 

királyné volt, így megoldható lenne, hogy időnként esetleg zarándoklatokat is 

szerveznének, így a vasutat igénybe tudnák venni. 

3. Továbbá Küngös történelméhez szorosan kapcsolódik a vasút is. (1895-ben kapták meg 

az engedélyeket az építés megkezdéséhez, abban az időben, amikor Küngös fejlődni 

kezdett, ami részben az újonnan épülő vasútnak volt köszönhető. Úgy gondoljuk, látva 

ezt a példát a történelemből, ismét érdemes kiállni a kezdeményezés mellett.) 

4. A vonal összekötné a Bakonyi- és a Balatoni vasutakat, amivel kiküszöbölhető a 

bonyolult buszközlekedés használata. 

5. A helyi lakosok megkérdezése után azt tapasztaltuk, rendkívül nagy hiányt okozott, 

hogy 2007-ben bezárták a vonalat. 

Jelen határozatunkkal támogatni kívánjuk a kezdeményezést. 

Küngös, 2018. július 10. 

 

 

 

Takács Zoltán Balázs s.k. 

az Árpád-házi Szent Kinga Kulturális 

Egyesület elnöke 


