
Dve zaujímavosti od eštebáka:

Na rozdiel od nedele sa sobotňajšie počasie vyfarbilo najlepšie ako mohlo. Slniečko svietilo a okolité 
kopce hrali všetkými jesennými farbami. Na obchodnej ulici rozvoniavali dobroty kuchárskych majstrov 
a ten, kto neochutnal, urobil chybu. Počas Fajnot sa nikto na štíhlu líniu nehrá. Súčasťou 
sprievodného programu bola aj návšteva Margecianskeho tunela, ktorý je pozostatkom pôvodnej 
Košicko-bohumínskej železnice a je technickou pamiatkou. Tunel podrobne poznám, napriek tomu 
som sa na prehliadku vybral. Bohužiaľ nestála za nič. V autobuse sme od sprievodkyne dostali 
informácie, ktoré si môžete prečítať aj na našej stránke a potom nasledovalo už iba prevezenie sa 
tunelom tam a späť, bez možnosti vystúpenia z autobusu a fotografovania. V autobuse sa nachádzali 
aj návštevníci zo vzdialenejších kútov východného Slovenska a tí veru šomraním dávali svoju 
nespokojnosť najavo. No nič nepomohlo. Fotografie portálov či jesennej prírody nemáme. O tom, že 
by sme si prešli tunel peši, sme mohli iba snívať. Organizátori nech teda porozmýšľajú, aký význam 
má takáto „prehliadka“ a či ju vôbec v budúcnosti zorganizovať. V prípade záujmu, som im 
nápomocný...

Na čiernobielej fotografii, ktorá sa objavila na plagáte pozývajúcom na jazdu do Mníška nad Hnilcom 
sú spolu s ministrom Bechyňom aj dve dievčatá. Tá s čepcom na hlave sa volala Katarína 
Jakubišinová, v čase otvorenia trate mala 12 rokov a čítala na slávnostnom otvorení ministrovi 
básničku. Tú istú básničku prečítala na slávnostnom programe v nedeľu aj moderátorka a nezabudla 
poznamenať, že pani Katarína, vydatá Zahornacká, ktorá celý život prežila v Margecanoch, zomrela 
iba niekoľko týždňov dozadu, v septembri tohto roku vo veku 92 rokov. Škoda, mohlo to byť pekné 
spestrenie osláv. Tak si na ňu aspoň chvíľu zaspomínajme.

Odkazy:

Margeciansky tunel:

1. Margeciansky tunel na KETURIST.sk

2. Margecanský tunel na Rail.sk

3. Tunel -  Obec Margecany 
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1. Železničná trať Červená Skala – Margecany – Wikipédia

2. ŽSR 173: Červená Skala - Margecany na VLAKY.NET

3. Výročie trate Margecany-Červená Skala oslávili nostalgickou jazdou - spis.korzar.sme.sk

4. História a popis trate Červená Skala - Margecany na Zeleznica.alconet.sk
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