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Hegyaljai felkelés 
 
Száznál is több száraz nap után csak megkap-
tuk a jéggel súlyosbított égi áldást azon a 
pünkösd előtti péntek délutánon, amikor meg-
indítottuk a Tokaji-hegyet keretező három te-
lepülés, Tarcal, Tokaj és Bodrogkeresztúr ösz-
szefogásaként létrejött, és az azokon átmenő 
irracionális kamionforgalmat a leghatározot-
tabban visszautasító forgalomlassító menetet. 
Előtte persze még felszerelkeztünk az esőtől 
terhes ég alatt, illetve az említett települések 
apraja labdázgatott kicsit az egyenlő erők küz-
delme jegyében. Mert eredetileg úgy tervez-
tük, hogy az apraja a nagyjával csap össze – 
ha tetszik, Dávid Góliáttal –, ezzel is illusztrál-
va, itt bizony elkeseredett, és főleg egyenlőtlen küzdelem folyik az itteni utak mellett 
egyszerűen csak élni akarók, és az utakat használó, sőt, elhasználó „száguldó raktá-
rak” között.   
  
Volt a menetben lovas szekér, traktor, vontató-jármű, személyautó, bicikli és futóem-
ber is. Minden jármú tiltakozó szlogenekkel volt felöltöztetve, mint például:  
 
ÁLLJON MEG A MENET! 

MIÉRT(ünk)? 

ESSEN SZÉT A HÁZ? 

EGY ELKERÜLŐ ÚT: ELKERÜLHETLEN! 

KEVESEBB KAMIONT, TÖBB TÖRŐDÉST! 

MIÉNK ITT A TÉR? 

Tokaj szőlővesszein GÁZOLAJAT csepegtetnél? 

RAJTUNK DÜBÖRÖG ÁT A GAZDASÁG! 

(Kamionokkal) NEHÉZ AZ ÉLET! 

TISZÁT LEHETNE VELÜK REKESZTENI… 

16 TONNÁT NYOMSZ? 

ANNÁL JOBB, MINÉL ROSSZABB? 

S.O.S.e halunk meg? 

AMI SOK, AZ SOK(K)! 

Itt élünk. Itt is akarunk meghalni! De nem a kamionok füstjétől! 

Mi a madarak vonulását szeretnénk csodálni... 

MÁR A FALON ÁT LÁTJUK A FORGALMAT! 

Mi is csak EGYSZER élünk!  

Éljen a lengyel-magyar barátság! De kamionok nélkül... 

NEM EGY CIPŐBEN EVEZÜNK! 

 
A menetet a Levegő Munkacsoport is támogatta kiadványaival, sajtóközleményeivel, 
szakmai tanácsaival.  

A tüntetés egyik szervezője kislányának,  
a négyéves Makoldi Csengének a rajza 
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Tarcalról Baracskai László polgármester a kamionok által okozott károkra vonatkozó 
döbbenetes tényekkel teletűzdelt szavait követően indult el a menet Tokaj felé. Ott a 
tokaji polgármester, Májer János kívánt nekünk kitartást az ellenálláshoz, arra buzdít-
va a jelenlévőket, hogy addig ne hagyják abba, amíg valami megoldást nem tudunk 
kicsikarni a kormányzatból. Tarcalon Májer József polgármester üdvözölte a beérkező-
ket, felhívva a figyelmet arra, hogy ilyen nagyságú forgalom elviselését senki nem 
várhatja el az itt élőktől. Merthogy naponta 1500 kamion halad át útjainkon, házaink 
tövében, kisgyermekeink mellett.  
  
Az ellenállás folytatódik! 
 
Tokaj, 2009. május 29. 
 
Técsi Zoltán 
a Tokaji Természetvédelmi Egyesület elnöke 
 


