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ZÁHONYI VASUTAS 
I. évfolyam, 39. szám 2012. február 20. 

Disznótoros Ajakon – határok nélkül 
Azt már megyénk határain túl is sokan tudják, hogy Ajakon évente legalább egyszer, 
egy id őben találkoznak olyan értékek, amelyek között minde n idelátogató talál kedvére 
valót. Az viszont a visszajáró vendégek számára is újdonság volt, hogy február hideg 
havában is találkozhatott a régi vasutas-települése n olyan értékekkel, amelyekért 
érdemes volt messzebbr ől is útra kelni. Ennek legf őbb bizonyítéka huszonkét darab 
„köz-disznó”, az ajaki és a térségi hagyományok ala pján feldolgozva, hogy finom étkek 
készüljenek bel őlük. De értékek nem csak a szabadban találkoztak, a minek eredménye 
egy kulturális és gazdaság együttm űködési megállapodás lett. Mindez az I. Ajaki 
Farsangi Disznótoros Fesztivál keretében, amit febr uár tizennyolcadikán rendeztek meg 
jó néhány környékbeli és külföldi település, cég és  vállalkozás részvételével. 

Még alig pirkadt, de már nagy volt a zsongás a fesztivál területén, és hét óra tájt megkezdődött a disznók 
számára végzetesnek bizonyult rendezvény. Elsők között érte el sorsa a VSZ ajaki nyugdíjas alapszervezetének 
disznaját, de amint képünkön látszik, a kábítás után – ami fontos szempont volt ezen a napon – békésen hagyta 
elfolyni vérét. 

Az ajaki vsz-es nyugdíjasok csapatának tagjai voltak Kovács Béla, 
Mártonfalvi György, Mártonfalvi Györgyné, Rubóczki Antalné, 
Rubóczki István, de Rubóczki Anti és Kovács Béláné, Margit is 
kivették részüket a munkából a siker érdekében. 

Hasonló sorsra jutott szakszervezetünk tagjainak tevékeny 
részvételével az RCH TÜK záhonyi csapatának hízója is. Többek 
között Kovács Mihályné Ági, Szegvári Emese, Karasz István, Gyüre 
István és Zubály Bertalan tettek sokat a sikeres disznólkodásért. 

Nem sokkal később a tiszacsernyői cargos (ZSSK Cargo) kollégák is 
nagy buzgalommal vették vérét a kinézett jószágnak, élükön Kovács 
Károllyal, a csapat vezetőjével, és Hornyák Bertalannal, szakszer-
vezetük titkárával. 

Ami a tiszacsernyői és záhonyi cargosokat illeti, nem csak földrajzilag szomszédok, hanem a sátraik is egymás 
mellett voltak felállítva. De a képek tanúsága szerint, sok más közös értékük is lehet, mert nagyon hasonlóan 
fejezték ki egyetértésüket a disznók fölötti győzelem ügyében is. 

 
Ez így ment egészen addig, amíg csak élő disznó volt a közelben, de a tennivalók java még csak ezután 
következett, elsőként a perzseléssel. 
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Ebben a műfajban különlegességszámba ment, amikor a tiszacsernyői kollégák szalmával kezdték a perzselést, 
amit valljuk be, évtizedek óta nem láthattunk erre felé. 

A disznótoros napjára az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas 
és Hagyományőrző Fesztivál társrendezvényeként került 
sor, ezért azoknak, akik megfordultak már a fesztiválon, 
nem volt meglepő, hogy szép számmal indultak ezen a 
rendezvényen is külföldi csapatok, Szlovákia mellett 
Lengyelországból, Kárpátaljáról, és Erdélyből is érkeztek 
vendégek, hogy versenybe szálljanak egy-egy hízó 
feldolgozásával. A nemzetközi jelleg következménye így 
a szlovákiai csapat szalmás perzselésétől a lengyel 
ételek specialitásáig terjedt. Hogy mindenkié igen 
finomra sikeredett, mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy bizony igyekezni kellett az étkesebbjének, főleg, aki 
lelkes volt a fogópálinkák és a forralt bor kóstol-
gatásában is. 

A Vasutasok Szakszervezete nem csak nyugdíjasaival képviseltette magát, hiszen azon túl, hogy a csapatokban 
szép számmal ügyeskedtek tagjaink, meglátogatta a rendezvény Meleg János alelnök feleségével és Juhász 
Tiborné Erzsó, a záhonyi területi képviselet vezetője, akit férje is elkísért. Ők személyesen tapasztalhatták meg, 

hogy tagjaink alaposan kivették 
részüket a disznólkodás sikeréből. 
Kovácsné Ági a záhonyi cargo, 
Juhász Laci az ajaki sportolók 
csapatában serénykedtek, Mártha 
Csaba pedig szülőfaluja, Döge 
önkormányzatának csapatát erősí-
tette. 

 

De természetesen 
nyugdíjasaink is ki-
tettek magukért, élü-
kön Simon Dezső-
vel, szervezetük el-
nökével, de Ajakon 
volt a hétvégén 
Győri István ügyve-
zető elnök és Kis 
Tibor alelnök is. 
Képünkön balra az 
ajaki Mártonfalvi kol-
léga kavar, jobbra 
pedig Simon Dezső 

próbálja ellesni a kavarás technikáját Győri Pistától, közben figyeli Rubóczki kolléga (Cuki) hathatós tanácsait a 
kavarás mibenlétét illetően. Mi pedig a háttérben „ellenőriztük”, megfőtt-e már a hurkának való máj, és közben 
elégedetten nyugtáztuk, a forralt bor is megfelelt az összes minőségi követelménynek. 
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A csendesen hulló hó széppé, a megnyitó és a sajtótájékoztató pedig hivatalossá és fontossá is tette a 
rendezvényt. Kerekes Miklóstól, Ajak polgármesterétől megtudhattuk, nem véletlen, hogy „köz-disznókról” van 
szó, hiszen tartásuk közmunkával történt, és része annak az új programnak, aminek célja a település részbeni 
önellátóvá tétele. De más fontos történésekről is beszámolhatunk, hiszen újabb testvértelepülések 
csatlakozásáról született döntés. A kulturális, gazdasági együttműködési egyezményt a kijevi magyar helyettes-
konzul jelenlétében a Vereckei-hágó környékéről Alsóverecke, Verebes és Császlóc vezetői, illetve Ajak 
polgármestere írták alá. 

Fontos tudnivaló, hogy a rendezvény fővédnöke dr. 
Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkár, védnökei pedig dr. Seszták Miklós 
országgyűlési képviselő és Seszták Oszkár, a 
Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Közgyűlés elnöke 
voltak.  

A fesztivál főtámogatója a Rail Cargo Hungária volt, 
menedzsmentjét Petz Mark valamint Simon Ferenc 
képviselték, illetve tevékeny részt vállalt a fesztiválon a 
záhonyi cargósok vezetése és vasutas dolgozói 
egyaránt. Ők büszkélkedhettek a legnagyobb sátorral 
is, ahol sok szorgos vasutas és különféle értékek jól 
megfértek egymás mellett. 

Délutánra verseny-eredmények is születtek, hiszen a fogópálinkákat – a 
pálinkalovagok – épp úgy díjazták, mint a zsűri többi tagja az elkészült 
disznóságok minőségét és küllemét. A VSZ nyugdíjasainak fogópálinkáját Kis 
Tibor mutatta be, és mire a hóesés elállt, meg is nyerték az első helyezést. No 
de mint tudjuk, nem csak az ajaki lánynak, de az ajaki pálinkának sincs párja. 
Tehát ezzel még nem volt vége a vasutasok diadalmenetének, mert hamarost 
újabb jó hír kelt szárnyra: A kolbásztöltő versenyben a záhonyi cargosok a 
második helyet szerezték meg. 

Már napközben is hallhatott-láthatott a közönség, és persze a csapatok 
előadásokat, fellépő zenekarokat, a nap végére már teljesen övék lett a terep. 
Aki pedig elhagyta a fesztivál területét, és búcsúzóul visszanézett, láthatta a 
fesztivál igazi nyertesét, azt a szalmabábuból készült logómalacot, aki ma 
megúszta a disznóölést, és jókedvűen vár vissza mindenkit Ajakra – egy év 
múlva. 

Dolhai József 

 

 

Tájékoztató és fórum Fényeslitkén 
Meleg János, a Vasutasok Szervezetének alelnöke természetesen ellátogatott szolgálatban levő tagjainkhoz is, 
történetesen Fényeslitke Kocsijavító munkavállalói részére tartott tájékoztatót. Beszámolt hallgatóságának a 
bérkompenzációs tárgyalásokról, a VBKJ megállapodások megkötésének körülményeiről. Tájékoztatta a fórum 
résztvevőit a MÁV-Gépészet Zrt-t érintő aktuális kérdésekről, a Kollektív Szerződésről és a munkaruha 
ellátásáról. Érintette az új Munka Törvénykönyv bevezetésének várható hatásait, különösen a foglalkoztatás 
tekintetében. Végezetül válaszolt a kollégák által felvetett kérdésekre is. Felmerült többek között a jelenlegi 
bérrendszer, a munkavállalók elmondták az ezzel kapcsolatos észrevételeiket, nehézményezték, hogy az 
alapbérrendszer nem ismeri el a hosszú szolgálati időt és tapasztalatot. Kollégáink érdeklődtek továbbá a 
korhatár előtti nyugdíjba vonulás lehetőségeiről, ezáltal felvetődött a nyugdíjasok megváltozott státusza miatt 
kialakult menetkedvezmény kérdésköre is. Szanyi József alapszervezeti titkár kérte az alelnök urat, hogy tegyen 
a VSZ lépéseket a több éve határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott kollégák véglegesítése ügyében.  

Juhász Tiborné 
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Helyi hírek röviden 

Rail Cargo Hungaria Zrt. 
2012. február 15-én Helyi Érdekegyeztető ülés keretében adott tájékoztatást Gáncsos István TÜK vezető a 
vállalat elmúlt évi gazdálkodásáról, a 2012. évi várható feladatokról. Átadásra került a TÜK Helyi 
Függelékének módosítás tervezete, amelyre a munkáltató február 23-ig várja az érdekképviseleti 
szervezetek véleményét. A Helyi Függelék további tárgyalására, illetve aláírására ezt követően kerül majd 
sor. 

MÁV-START Zrt. 
A Nyíregyháza SZSZK elmúlt évi gazdálkodásáról tartott tájékoztatót Bakos Csaba központvezető 2012. 
február 16-án HÉT ülés keretében. A mindenre kiterjedő tájékoztatóból megtudhattuk, hogy az SZSZK 
2011. decemberi záró létszáma 480 fő helyett 475 fő lett. Kocsivizsgáló munkakörben jelenleg is van 5 fő 
munkaerőhiány, melynek pótlásáig a Csap-i kocsivizsgálói tevékenységet nem tudja átvenni az SZSZK. A 
tájékoztatóból azt is megtudhattuk, hogy a bérkompenzációs intézkedés végrehajtása a központ 
létszámának a 93,2%-át érintette. Aláírásra került a Helyi Függelék 6. számú módosítása is. 
 


