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ZÁHONYI VASUTAS 
II. évfolyam, 48. szám 2013. április 22. 

Majális potyutasokkal 

Május elsejei demonstrációra hívja a magyar munkavállalókat, nyugdíjasokat és 
tanulókat három szakszervezeti konföderáció. A követeléseket 12 pontban 
fogalmazták meg, az erről készült plakátokkal több helyen is találkozhattunk. Annak 
érdekében, hogy az eseményről minél szélesebb körben tájékozódhassunk, én magam 
is közzétettem az egyik 
közösségi portálon. Akadt, 
aki egyszerűen csak lájkolta, 
s volt olyan is, aki hozzászólt 

a hivatkozáshoz. Az egyik ilyen hozzászóló 
felhívta a figyelmemet arra, hogy a hangzatos 
szövegek ideje már rég lejárt, és ideje lenne 
cselekedni. Mennyire igaza van ismerősömnek, 
valóban cselekednünk kell(ene)! 

De ki cselekedjen? Nyilván az, aki egyetért a demonstrációval, a megfogalmazott 12 ponttal. Vagyis több 
millió magyar munkavállaló, nyugdíjas és tanuló. Vagy mégse, mert a cselekvés nem egyenlő az 
egyetértéssel. Jól ismerjük azt a humoros mondást, hogy „fogjuk meg és vigyétek”, s hogy ez mennyire 
jellemző ránk, azt tapasztalatból tudjuk. Általában a cselekvés helyett mindig akad fontosabb 
elfoglaltságunk, nem szívesen áldozzuk fel szabadidőnket még akkor sem, ha saját érdekeinket kellene 

érvényesíteni. A vidéki ember számára messze 
van a főváros. Általában úgy gondoljuk, hogy én 
csak egy vagyok a sok közül, egy ember hiányát 
meg sem érzi a tömeg. De nem kellene 
elfelejteni, hogy tömeget egy-egy emberből lehet 
alkotni. S ha minden ember az előzőekben leírtak 
szerint gondolkodik, akkor kik alkotják majd a 
majálisi tömeget? 

Persze, lehet csak hangzatos szövegeket mondani, de ez ma 
már valóban semmit sem ér. Nem várhatjuk el folyton, hogy 
mások tegyenek helyettünk. Főleg nem illik kritizálni, ha mi 
magunk csendes, vagy esetleg hangos szemlélői vagyunk az 
eseményeknek. Tehát ma már nem elég a fogjuk meg és 
vigyétek szemlélet, a potyautasok a másik oldalt erősítik. 
Igenis mindenkinek vinnie kell, mindenkinek cselekednie 
kell(ene)! 

Juhász Tiborné 

Helyreigazítás 
A múlt heti számunkban közölt 
tudósításunkban (Költészetnapi 
demonstráció) tévesen írtuk a 
fellépő Strokes zenekar nevét. 
Ezúttal kérünk elnézést 
olvasóinktól és a zenészektől. 
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Selyemvasúton a jöv őbe? 
A sors számtalanszor kecsegteti a 
vasutast minden széppel, jóval, 
és jobb híján rá is vetődünk a 
mézesmadzagra. Érthető, hiszen 
vágyunk a jobbra, és gyakran 
kerülünk olyan helyzetbe, amikor nem rajtunk múlik a siker. Aztán jön a csalódás, 
mert gyorsan, vagy épp lassan, de kiderül, hogy bizony csak a zsinór volt 
megédesítve, valójában minden maradt a régiben. Mielőtt bárki a magánéletére 
gondolna, gyorsan rázza meg a fejét, és máshol keresse a titkok nyitját, mert én 

kizárólag az egykor szebb időket megélt Záhonyra, a környék régóta áhított új felemelkedésére 
gondolok. 

Biztosan emlékszik még sok környékbeli, hogy néhány éve hatalmas gázerőmű építését ígérte akárki 
Nyírtasson, ki tudja hány embernek ígérve munkát. Még fel sem ocsúdtunk a varázslatból, amikor 
Fényeslitke volt soron egy szintén ezres nagyságrendű acél-hengermű megépítésének ígéretével. Ez 
már komolyabbnak látszott, még egy ipari park építését is kihajtották a cél érdekében, de a válság 
miatt álom maradt, és mézesmadzag lett a nagy tervből. Persze, senki ne higgye, hogy a forgalmász, 
kocsivizsgáló vagy műszerész kolléga készült a hőn szeretett forgalmi vizsgát valami másra cserélni. 
Inkább arról van szó, ha komoly munkahelyek létesülnek a környéken, akkor több szállítani való akad 
a vasútnak, de még a foglalkoztatottak ázsiója is megnőhet, nem beszélve arról, ha mégis menni kell, 
több esély van új munkát találni. 

Aztán jött egy újabb hír, ami az előzőekhez 
képest kevésbé tűnt fel a halandónak, 
pedig logikus módon ígért jobb világot, 
felelevenítve a teherkocsikkal telezsúfolt 
egykori Záhony képét. Ez a történelmi 
Selyemút legújabb kori ígérete, ami ugyan 
a keleti világ csodájának képzetét tárja 
elénk, de ha belegondolunk, kézenfekvő, 
hogy a távoli, ma már egyáltalán nem 
mesésnek tűnő Kelet által Európába özönlő 
áru vasúton történő szállítása mesébe 

illően célszerű minden érintett országnak, kereskedőnek és persze a záhonyi vasútnak is. Ezt 
bizonyítja, hogy komolyodó randik és tárgyalások is zajlottak már az elmúlt év őszén is a 
megvalósításról, amint lapunk tavaly októberben be is számolt a fejleményekről 
(http://www.vsz.hu/images/melleklet/zahonyi_vasutas_220.pdf). Aztán megint nagy csend következett, 
ami a mai napig tart. Vagy mégsem? 

Az Új Selyemútról nem sokat hallani ugyan, viszont döntés született egy olyan nagyberuházásról, ami 
része, netán elősegítője is lehet Záhony, sőt akár a magyar vasút újjáéledésének. És persze, a lassan 
formálódó korunkbeli modern Selyemútnak is, hiszen megépülésével három, négy helyett egyetlen 
nap alatt átsuhannának a tehervonatok az országon. Igen, mert bizony csak áruszállításra készül az új 
pálya, de talán a Dunántúlra utazók is élvezhetik a hasznát, hiszen jelentősen csökkenne a budapesti 
pályaudvarok és vasútvonalak leterheltsége a 113 kilométeres elkerülő vonal megépülésével. 

A Tatabánya-Cegléd közé álmodott kétvágányú vasútnak természetesen ára is van, potom egymilliárd 
euróról szólnak a hírek, amiből sok mézes madzagot meg tudna édesíteni a kormányunk. Tehát 
felmerül a kérdés, vajon csak mézet csöpögtetnek, vagy vasút is lesz 2017-re? Jómagam utóbbira 
voksolnék, mert az építkezés nem csak sok pénzbe kerül, hanem sokat is hoz, ha más nem, az 
építőknek. Aztán reméljük az országnak is, no meg a munkahelyünknek, és persze Záhonynak. Hogy 
lesz-e újra fénykor a keleti végéken, az a jövő titka, de talán a kínaiaknak sem árt, ha ki lesz 
használva az új vaspálya. Egy biztos, a záhonyi vasutasokon nem fog múlni a „selyemvasút” jövője. 

Dolhai József 
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HUMORSAROK 

SZÉLLEL SZEMBEN 

Idős házaspár tesz-vesz, készülődnek a lefekvéshez. Egyszer 
az öregúr kimegy az udvarra, majd kis idő múlva visszajön. 
Tiszta víz a nadrágszára, és az asszony megkérdezi: 
– Esik? 
Mire az öreg: 
– Nem, nem. Fúj… 

 

IGAZSÁGOSZTÓ 

Férj és feleség veszekszik: 
– Próbálj meg gondolkodni egy kicsit – kéri a férfi a feleségét. 
– Hmm, még mit nem! Akkor megint neked lesz igazad! 

MAN AT WORK 

A munka jelképei megváltoztak. Az eddigi sarlót és 
kalapácsot felváltja a fagyi és a galamb. Aki nem nyal, 
repül.... 

Balogh Attila 


