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Értékek és értékes találkozások Ajakon 
Ismét határok nélkül találkoztak az értékek Ajakon: Február tizenharmadikán, a Kulturális és Oktatási 
Parkban tucatnyi köz-disznó bánta a negyedik Ajaki Farsangi Disznótorost. A jószágok körüli 
serénykedés reggel nyolc órakor kezdődött az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas és Hagyományőrző 
Fesztivál társrendezvényén, és ahol a csapat kevésbé volt étkes, talán még most is tart. Akár 
határainkon túl is, hiszen a hazai mellett tanúi lehettünk annak is, hogyan szeretik a disznót a székely, 
felvidéki, ukrán, bolgár és lengyel barátaink, akik a testvértelepülésekről hozták késeik mellett 
tudásukat és kultúrájuk egy-egy szeletét. Mert ők is tudják: „Ajak, ahol az értékek találkoznak!” 

Mert nem csak disznóölésről és főzőcskéről beszélhetünk, bár a 
főszerep a gasztronómiáé volt. A kíváncsi látogató hagyomány-
őrző együttesek fellépésében is gyönyörködhetett, de nem maradt 
el a fogópálinka verseny, és a farsangi szokások bemutatása 
sem. Miközben szorgoskodtak a böllérek és hentesek, például a 
Záhony-Port szakszervezetünk több tagját felvonultató csapata. 
Tevékenységüket vezérigazgatójuk, Gubik László is elismeréssel 
nyugtázta, reméljük, a munka frontján is hasonló lesz a vélemé-
nye. De többek között gépész kollégáink sem voltak restek, ké-
pünkön Juhász Laciék küzdenek a fekete óriással. És találkoz-
tunk ismerőseinkkel a szlovák cargotól, Kovács Károllyal az élen. 

Az ünnepélyes megnyitón Kerekes Miklós polgármester üdvözölte a színpadon összegyűlt népes 
csapatot, köztük Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési minisztert, a rendezvény fővédnökét. A 
személyes köszöntők sorában üdvözölte meghívott vendégét, Meleg Jánost, szakszervezetünk 
elnökét, akit elkísért Ajakra Károlyi Csaba is. Polgármesterünk köszöntőjében előrevetítette a 
lehetőségét egy fontos találkozónak, mert az a szombat a találkozások napja is volt. 
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Déltájt újabb érték, a 
Republic koncertje kö-
vetkezett, akiket további 
érdekes előadók követ-
tek. No és a sok ven-
dég, akik kóstolgatták a 
finomságokat, és termé-
szetesen a fogópálinkák 
maradékát. Mindeközben 
találkozások sokasága 
zajlott, ajakiak és vendé-
gek, kolléganők és kol-
légák, vasutasok és ve-
zetőik között. Kár volna 
rangsorolni, mert minden kézfogás, baráti ölelés fontos azoknak, akik rég látták egymást, netán 
gyakran találkoznak, de ridegebb környezetben. 

De a legfontosabb találkozás alig-
hanem az volt, melyet Kerekes 
Miklós hozott tető alá, és amelyen 
tárgyalóasztalhoz ült Dr. Seszták 
Miklós nemzeti fejlesztési minisz-
ter, Dr. Kovács Imre, a Rail Cargo 
Hungária elnök-vezérigazgatója 
és Meleg János, a Vasutasok 
Szakszervezetének elnöke. A 
megbeszélésen részt vett Zubály 
Bertalan, az RCH Központi Üzemi 
Tanácsának elnöke is. A tárgyalók 
kijöttek, annak eredménye még 
nem, de bízunk abban, hogy min-
dannyian mindnyájunk érdekében 
fejtették ki véleményüket az épp 
aktuális konfliktusokról.  

Ám a lényeg, hogy tagtársaink hősiesen viselték a megpróbáltatásokat, állták a sarat késsel, 
perzselővel a kezükben is, de nem maradtak alul a fogópálinka célravezető felhasználásban sem. 
Ezek után mit mondhatnék mást, mint hogy egészségünkre! Aki pedig elhagyta a fesztivál területét, és 
búcsúzóul visszanézett, láthatta a fesztivál igazi nyertesét, azt a szalmabábuból készült logómalacot, 
aki ma is megúszta a disznóölést, és jókedvűen vár vissza mindenkit Ajakra – a nyári fesztiválunkra. 

Dolhai József 
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Fények az alagút végén? 

Az elmúlt hét hozott némi meglepetést, és ami fontos, pozitívumokat is a 
számunkra. Kezdődött Bécsben az Európai Üzemi Tanács ülésen, ahol 
Cristian Kern az ÖBB Holding vezérigazgatója megdicsért bennünket, RCH-
s munkavállalókat: Mert 2015-ben a nehézségek ellenére is jól 
teljesítettünk, mint mondta, minden cargos munkavállalónak kijár a dicséret. 
Én is rég hallottam ilyen elismerő szavakat az osztrák tulajdonos első 
számú vezetőjétől. 

Majd kaptuk a hírt, hogy az OFA-hoz benyújtott munkahely megtartó 
pályázat sikeresnek bizonyult, ami több mint kettőszáz ezer eurós 

támogatást jelent. Aztán a korábbi hetek tárgyalás sorozatai eredményesnek tűnnek, hiszen 
a Dunaferr hajlandó az eddig a tengeren túlról szállított nyersanyag jelentős részét a FÁK 
országaiból beszerezni. Természetesen ez egy sokszereplős játék, hiszen a kormányzat 
mellett a MÁV Zrt., a helyi átrakást végző társaságok valamint az RCH is kell ahhoz, hogy a 
Dunaferr által elvárt feltételek teljesüljenek. Úgy hírlik, az egyeztetések rendben folynak, és 
ez több százezer, sőt, akár egymillió tonna forgalomnövekedést is jelenthet. 

Végül a MÁV-nál kudarccal végződött bértárgyalások újra élesztése mellett megbeszélések 
voltak a hétvégén a már említett záhonyi forgalom jelenlegi, és jövőt illető kérdéseiről is: A 
nemzeti fejlesztési miniszter Kovács Imrével, az RCH elnökével tárgyalt a záhonyi helyzetről. 
Én erre mondanám soha rosszabb hetet csak így tovább! 

Zubály Bertalan 
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Helyi hírek röviden 

Záhony-Port Zrt. 

A Záhony-Port Zrt. is tervezi, hogy pályázatot nyújt be az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonporfit 
Kft. által az "Azonnal cselekszünk" elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett "Munkahely 
megőrző támogatás-átmeneti nehézséggel küzdő vállalkozások kapacitásának megőrzése érdekében" 
elnevezésű programjához. 

Erről Gubik László, a cég vezérigazgatója tartott tájékoztatót a múlt hét szerdáján a Port Szakszervezeti 
Bizottságának és az Üzemi Tanácsnak. A pályázat benyújtásához a tájékoztató időpontjában még nem volt 
meg a tulajdonosi hozzájárulás. 

 

HUMORSAROK 

HALAK 

A székely horgászik, arra megy egy ember, s megkérdezi: Harapnak a halak? 

– Dehogy – mondja a székely – simogassa csak meg nyugodtan! 

VENDÉGLŐBEN 

A székely a városban vendéglőben ebédel. Miután jóllakik, kérdezi a pincért: Tessék mondani, itt 

kinek ke' fizetni? 

– Nekem. 

– No, há' ez az első vendéglő, aho' nem neköm ke'! 

                          

AGITÁTOROK 

Kopogtatnak az ötvenes években, hajnalban, Marcsa néni ajtaján. Kiszól: Ki az? 

– Mi vagyunk az agitátorok! 

– Mit akarnak? 

– Beszélgetni! 

– Hányan vannak? 

– Hárman. 

– Hát akkor csak nyugodtan beszélgessenek! 

Balogh Attila 
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