Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony

ZÁHONYI VASUTAS
VII. évfolyam, 31. szám

2018. január 22.

Múltunkról a jövőnkért – Záhonyban
Aki vonattal érkezik Záhonyba, és az utascsarnok bejárata mellé téved a tekintete, nyomban kiszúrja,
hogy az ablakok mögött is vasút van. És ha a csarnokban is figyelmes, akkor szintén vasutat lát, csak
másik nézetből – egész pontosan a Hutás József által tervezett és összeállított Vasút- és
Településtörténeti Állandó Kiállítást tekinthette meg – kívülről.

A kiállítani való sok volt, a hely szűkös, ezért a tervező már az ablakokból is látni engedi, mi van bent.
És hogy mi van bent? Záhonynak, és a régiónak elmúlt hatvan-hetven éve összesűrítve a fellelhető
dokumentumokból, egykori egyenruhákból, de a váltójelző, a menesztő tárcsa és a forgalmi asztal
sem hiányzik.
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Sok kiállított tárgyat már csak múzeumban látni manapság. Vörös színű zászlók, némelyiken cirill
betűk, sarló-kalapács, sokakban felötlik talán a rég nem hallott mondat is: Lenin élt, Lenin él… Már
azok is elszoktak ezektől a jelképektől, akiknek egykor sokat jelentett az életükben, akár jót, akár
rosszat. De ha jobban belegondolunk a múltba, csodálkozás nélkül is érthető, amit látunk.

Záhonyt leginkább, mint „vasutasvárost”
szokás emlegetni, de az egykori
átrakókörzet, majd az ebből létrehozott
Üzemigazgatóság Kisvárda és Tornyospálca irányában
sok települést foglalt magába. A körzetnek egykor életet
adó, majd néha aprajával visszakérő átrakóbázis
történetén keresztül egy kis vasúttörténettel is
megismerkedhetünk. No, meg arra is emlékezhet a
látogató, hogy a záhonyi vasút története párhuzamosan
haladt a szocializmus történetével, amit hangsúlyosan
mutatnak a kiállított tárgyak is. Az első, 1946-ban
megépült
széles
nyomtávú
összekötővágány
használatbavételével kezdődő felívelés a szocializmus
virágkorában érte el a csúcsát, és a talán már megállt
hanyatlás is a szocializmus összeomlásával kezdődött.
Így nem csoda, hogy a nosztalgia nélkül is becsülhető
múlt elválaszthatatlan a korszak kellékeitől. Az
asztalokon-tárlókban is alig látni olyan kiállított tárgyat,
melyről ne a rendszerváltozást megelőző idők jutnának
eszünkbe. Például kitüntetéseket, kiváló dolgozó
jelvényeket, sokunknak még ma is ismerős régi
egyenruhákat, rangjelzéseket.
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Viszont már a vasutasok közül sem mindenki ismeri fel a talicskát,
amivel a zsákos árut tolták a széles vagonból a normálba, nem
beszélve a „ceruzáról”. Arról a hosszú, vastag, erős, ék alakban
végződő rúdról, amivel a tele vagonokat megmozdították, és
eltolhatták, ameddig csak akarták.

Nem hiányozhat a legendás
Szemafor zenekar sem, de
láthatjuk Moldova György, Akit
a mozdony füstje megcsapott
című könyvének címlapját, és
egy másik könyvet: Szorosan
összetartozik Záhony fényével
és múltjával Rákos József
Vezéráldozat című művének
főszereplője. Borítóján Sipos
István, egykor Záhonyból indult vasutas vezérigazgató arcképével, aki munkáját végezve halt meg
munkahelyén. Az idősebbek szerint neki még volt fogalma arról, hogy „a sin forog, vagy a kerék”.

A kiállítás létrejöttét támogatta Záhony városának önkormányzati
Képviselő Testülete, Záhony Forgalmi Csomóponti Főnökség
valamint a záhonyi Művelődési Ház és Könyvtár. Azért, hogy ne
feledjük a múltat, és jobb legyen a jövőnk. No meg, hogy ki-ki
megtalálja saját, vagy szülei egykori munkájának eszközeit,
elismeréseit. Mindezt vörös zászlók árnyékában, melyek a múlt
részei voltak csakúgy, mint a sikerek. Reméljük, az utódok tovább viszik a sikereket, hogy évtizedek
múltán már nagyobb helyet kelljen keresni a kiállításnak.
A kiállítás telefonos egyeztetés után bárki számára látogatható. (03/71-17, 06 1 513 71-17)
Dolhai József
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Helyi hírek röviden
FKG Kft.
Péntek reggel az FKG Kft. záhonyi munkavállalóinál tettem látogatást Farkasné
Szabó Eszterrel. Eszter a cég újonnan megválasztott Üzemi Tanácsának az elnöke.
A látogatás egyik apropója a jövő hét kedden kezdődő munkavédelmi képviselő
választás volt. Megismertettük a kollégákkal a VSZ jelöltjeit, kértük, támogassák őket
szavazataikkal. Eszter megragadta az alkalmat arra is, hogy személyesen köszönje
meg munkatársai és szakszervezetünk támogatását az ÜT választáson. Egyben
röviden felvázolta elképzeléseit az ÜT működtetéséről, illetve az első ülésen
elhangzottakról is beszámolt.
Juhász Tiborné
HUMORSAROK
TALÁLÉKONYSÁG
Dolgozatírás közben síri csend van az osztályban. Pistike odasúgja Petinek: Látom a tanító néni
térdét. Meghallja a tanító néni:
– Szemtelen kölyök! Azonnal hazamész, és két napig ne gyere az iskolába!
Pár perc múlva Peti súgja Zolikának: Látom a tanító néni combját. Ezt is meghallja a tanító néni:
– Te is hazamész, és ne lássalak egy hétig!
Megint csend van, egyszer csak Móricka összerakja a holmiját, és szó nélkül elindul hazafelé.
– Móricka, te hová mész? – kérdezi a tanító néni.
– Én olyat láttam – feleli Móricka – hogy az idén már nem jövök iskolába…

SEGÍTSÉG
Egy nő felkeresi az orvost, mert a férje régóta impotens, hátha van valami csodaszer.
A doki elővesz három pirulát, és a lelkére köti, hogy egyszerre csak egyet adjon be a férjének.
Másnap a nő talpig feketében érkezik a rendelőbe:
– Doktor úr kérem, segítsen!
– Mi történt?
– Az az igazság, a férjemet reménytelen esetnek tartottam, ezért egyszerre két pirulát kapott…
– Ugye meghalt a szerencsétlen?
– Kétórányi kemény szex után igen.
– Most akkor mit tehetek én?
– Segítsen lecsukni a koporsót…
Balogh Attila
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