
 

 
 

A Vasutasok és Közlekedésben Dolgozók Demokratikus Munkástanácsának Hírlevele 
2009 szeptember 17. 

 
 
2009 augusztusban kiszivárgott, hogy a kormány újabb vasútvonalakat kíván 
megszüntetni. Ekkor – mint a 2007. évi vasútvonal bezárások esetében is, - azonnal 
akcióba lendültünk. Videoklipeket készítettünk a vasútvonal bezárások elleni 
kampányunk jegyében, melyeket feltettünk a YouTube videomegosztó portálra, és 

honlapunkon (http://vkdm.fw.hu) is elérhetővé tettük. 
A VKDM elnökségi tagja, Rózsa Sándor 2009 
szeptember 9-én videointerjút készített Fónagy 
János volt közlekedési miniszterrel, 
országgyűlési képviselő úrral, (a teljes interjú 5 részben 
honlapunkon megtalálható) aki elmondta, kormányra 
kerülésük esetén meg fogják nyitni a bezárt 
vasútvonalakat. Képviselő úr kifejtette: „nem az a 

lényeg, hogy most, 2009 őszén hányan utaznak a vasúton, hanem az, mit szeretnénk, 
hogy öt, vagy 10 év múlva hányan utazzanak”. Képviselő úr fontosnak tartotta 
továbbá, hogy a vasút azért is megmaradjon, hogy az emberek pl. a Duna-Tisza közén 
élni tudjanak, és ne költözzenek el onnan a vasút – sokszor mint egyetlen – 
közlekedési eszköz hiánya miatt. 
 
 
Szervezetünk felvette a kapcsolatot az összes olyan szervezettel, amely segíteni tud 
abban, hogy valamilyen módon meg lehessen akadályozni további vasútvonalak 
bezárását. Telefonos interjút adtunk pl. a Hír TV-nek, az általunk vasútvonal 
bezárás elleni mozgalom jegyében készített videókat több helyre is eljuttattuk, látható 
lesz pl. az Izsáki Televízióban is. További lépéseket kívánunk tenni a vasútvonalak, így 
munkahelyünk megmentése érdekében, minden törvényes eszközt felhasználva. 
Amennyiben sztrájkra kerül sor a vasútvonalak megmentése céljával, ahhoz 
csatlakozni fogunk. 
 
2009 október 9-18 között Vasútmodell Kiállítás lesz Kecskeméten a Tiszti 
Klubban. Kérünk mindenkit, aki tud, menjen el, ugyanis a kiállítás időtartama alatt  
vasútvonalak bezárása elleni „Tiltakozó Nyilatkozatot” lehet aláírni, ezzel is 
nyomatékot kívánunk adni azon lakossági és vasutas munkavállalói követeléseknek, 
hogy ne vegyék el az utazási lehetőséget és a munkahelyeket az emberektől. A kiállítás 
alatt a VKDM által készített videoklipek és Fónagy János úrral készült videointerjú is 
vetítésre kerül. 
 
Kérünk mindenkit, aki honlapunkat meglátogatja, sziveskedjen e-mail címünkre 
(vkdm90@index.hu) eljuttatni véleményét úgy a vasútvonal bezárásokkal, mint más 
egyéb, őt foglalkoztató témával kapcsolatban, minden hoszzászólásnak helyt adunk 
honlapunkon !  
                                                                                                                                           (a szerk.) 


