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ZÁHONYI VASUTAS 
IX. évfolyam, 06. szám 2019. augusztus 26 

Fakupánk hagyománya 

Formálódik a TEB-es foci derbi története, de az bizonyos, hogy simán az 
ötven környékén járunk. Igaz, ami igaz, a kollégák életkora is hasonló, de 
hál’ Istennek eljött Püspökladányba sok fiatal. Ők a tapasztaltabbakkal 
együtt garanciái voltak annak, hogy idén is érdekes és izgalmas 
meccseket lássunk a Gellér László Sportcentrumban. És természetesen, 
hogy a végén gratulálhassunk annak a csapatnak, aki egy évig őrizheti a 
Fa Kupát. No, de addig még történt egy s más. 

Főkképp fordulatos mérkőzések és sok-sok gól. Elsőként Karcag 
Erősáramú csapata lépett pályára Záhony focistái ellenében, és győzött 
Karcag öt-kettő arányban. Majd következett a két erősáramú csapat, 

Kisvárda és Karcag küzdelme, és Kisvárda bizonyult jobbnak, négy-három volt az eredmény. 
Végül Kisvárda Záhony ellen állt ki, és öt-kettőre győzött. Mondhatnám záhonyiként, hogy 
sajnos, de szó sincs erről: játszani, kikapcsolódni és találkozni mentünk, mint már régóta, 
minden évben. 

Egy rendezvénynek, főleg, ha gyökerei a 
régmúltba vezetnek, mindig sokszínű 
hagyománya van. Ilyen például, hogy mint 
mindig, így idén is a területi TEB vezetés 
támogatásával rendezték meg a szervezők, 
a Vasutasok Szakszervezetének debreceni 
tisztségviselői. A bajnokságra pedig minden 
távközlős, erősáramús és biztosítóberen-
dezési kolléganőt, kollégát vártak úgy a 
közönség soraiba, mint a futballpályára. 
Össze is jöttünk szép számmal annak 
ellenére, hogy idén először megtört egy 

hagyomány: már nem pénteken, hanem szombaton, 
augusztus huszonnegyedikén csaptak össze focistáink. 
De a szombati lehetőségben sem csalódtunk, idén is 
képviselve volt a három szakma, és kispályához 
méltóan pörgős, gólzáporokkal tarkított viadal volt 
Ladányban – Pataki István játékvezetésével. 

A kupánk akár Fakupa is lehet, régebben így is 
láthattuk leírva, és saját hagyományaim szerint jobban 
szeretem az egybeírt formát. Játékosaink pedig a kerek 
formát szerették, nagy lelkesedéssel és buzgalommal 
kergették a kétszer tízperces mérkőzéseken, és saját 
hagyományaik szerint gyakran betaláltak a hálókba. 
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Végül elérkezett az eredményhirdetés ideje 
is, a köszöntők mindegyike kifejezte 
reményét, hogy ez a hosszú és csapatépítő 
hagyomány továbbra is fennmarad. Ezúttal 
ismét újabb fordulat következett a 
hagyományainkban: Pataki István gyűjte-
ménye révén a kezdetekhez hasonlóan idén 
újra fa kupát vihettek haza a győztesek, 
mégpedig Kisvárda csapata. Második 
helyen végzett Karcag, és harmadik lett a 
záhonyi csapat. A kupát, és mindhárom 
csapatnak egy-egy zsugor sört Fekete 

László, TEB osztályvezető adta át, segítői Bodnár 
József, szakszervezetünk TEB Szakmai 
Képviseletének vezetője, és Suszter Csaba, a 
debreceni Területi Képviselet vezetője voltak. 

A Fakupa hagyományainak része volt mindig egy 
finom ebéd, ami szombaton sem maradt el 
Draskovics Rudolf jóvoltából – ő szintén egy 
hagyomány, sok éve már, hogy neki és 
kuktájának köszönhetünk egy ízletes babgulyást. 
A rendezvény létrejöttében pedig kulcsszerepet 
játszottak Erdős Antal, Gere Sándor, Nagy 
Ferenc és Pataki István. És természetesen 

bízunk bennük és minden munkatársunkban, 
hogy jövőre legalább ilyen jó hangulatban ismét 
találkozunk! 

Dolhai József 
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Mint arról már többször hírt adtunk, szeptember 13-án tisztújító 
küldöttértekezleten dönthetnek a küldöttek területi képviseletünk 
vezetőjének, vezető helyettesének személyéről, illetve az új Elnökség 
záhonyi tagjáról. A jelölteket felkértük, hogy mutatkozzanak be 
olvasóinknak és a küldötteknek. Az alábbiakban Korbács Sándor József, 
képviselet vezető helyettes jelölt, Nagy Attila István képviselet vezető 
helyettes, illetve elnökségi tag jelölt, Balogh Attila képviselet vezető 
helyettes jelölt, valamint Grunda Zsolt képviselet vezető helyettes jelölt 
bemutatkozását adjuk közre. 

ÖNÉLETRAJZ 

Név: Korbács Sándor József 

Születési adatok: Kisvárda, 1967. 03. 20. 

Lakcím: 4524 Ajak Kiss Ernő út 2. 

Elérhetőségeim: 

e-mail : sandorkorbacs@gmail.com 

Mobil: +36-70/9383391 

Vasúti: 03-73-04 

Munkahely: Záhony-Port Zrt. 

Munkakör: karbantartási technológus 

VSZ tagság: 1984-től folyamatos 

Tisztségeim: 2010-től Választmányi tag annak megszűnéséig 

                      2017-től. VSZ GRF SZB titkár 

Végzettségem: Közlekedésmérnök, Műszaki Logisztika szakirány 

A jelölés alá eső tisztség: VSZ Záhony Területi Képviselet, képviselet vezető 
helyettes. 

Munkaviszonyt 1984-ben létesítettem a MÁV-nál, ezzel egyidejűleg beléptem a 
Vasutasok Szakszervezetébe, melynek azóta is, folyamatosan tagja vagyok. 

Záhony GRF SZB alapszervezetéhez tartozom. 

A munkáltatóm 2007. június. 01. napjától a Záhony-Port Zrt. 

A VSZ Választmányának két ciklusban voltam tagja. 

Hosszúnak tekinthető szakszervezeti tagsági viszonyom, képzettségem, a munkajog 
terén szerzett több éves szakmai tapasztalatom alapján, ill. a VSZ Alapszabályában 
és szabályzataiban megjelölt feladatok színvonalas ellátására, a szakszervezetünk 
vezető tisztségviselőivel, szervezeteivel történő együttműködésre alkalmasnak 
tartom magam. 

Ajak, 2019. 08. 19. 

                                                                                               Korbács Sándor József 
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Nagy Attila István 

Kisvárdán születtem 1968. 06. 29-én, gyermek- és 
ifjúkoromat Tuzséron töltöttem. Nős vagyok, idén volt 
a harmincadik házassági évfordulónk, két felnőtt 
leányunk van. A záhonyi Csanádi György Közlekedési 
Szakközépiskola anyagmozgató gépszerelő- és 
karbantartó szakán érettségiztem, első munkahelyem 
a záhonyi Vontatási Főnökség lett. Dízel lakatos, majd 
a Gépesített Rakodási Főnökségen darukezelő, 
később vezénylő-csoportvezető voltam. Végül 1993-
tól a Tengelyátszerelő következett, ahol 1997-től a 
mai napig művezetőként dolgozom. 

Szakmai tanulmányaim féklakatos és kocsivizsgáló tanfolyammal kezdődtek, majd 
98-99-ben a felsőfokú kocsiszolgálati tisztképző következett. Végül 2000-ben tűzoltó 
parancsnoki tanfolyam, és a záhonyi tűzoltóvonat parancsnoka voltam 
felszámolásáig. 

A Vasutasok Szakszervezetének 1986-tól vagyok tagja, 2001-től, a Tengelyátszerelő 
alapszervezet alakulása óta annak titkára. A záhonyi Gépészeti Bizottság Képviselet 
vezetője 2013-ban lettem, 2015-től a záhonyi Területi Képviselet vezető 
helyetteseként veszek részt a Terület munkájában. Szakszervezeti munkámat 2005-
ben Dicsérő Oklevéllel, 2011-ben GIB díjjal, 2017-ben Aranyjelvénnyel ismerte el a 
mozgalom. 

Vasutas pályafutásom alatt négy átszervezést éltem meg, és minden munkáltatóval 
sikerült olyan munkakapcsolatot kiépítenem, hogy a tagjaink érdekeit maximális 
eredményességgel érvényesíteni tudtam – ennek érdekében többször konfliktusokat 
is vállaltam, 

A Vasutasok Szakszervezete Elnökség Társadalmi Tisztségviselői tisztségével 
kapcsolatban fontosnak tartom, hogy Záhony Terület érdekei a lehető legjobban 
érvényesüljenek. Tagjaink élet- és munkakörülményeinek javítását szolgáló 
irányvonal erősítése a célom. Ehhez kellenek a lehető legjobb és naprakész 
kapcsolatok a területi Titkári Testület tagjaival és természetesen az Ügyvezetéssel, 
az Ügyvivő, ill. szakmai testületekkel. Hiszem, hogy a hatékony, eredményes 
érdekérvényesítés alapja a titkárok munkája, és a lehető legpontosabb információ 
célba juttatása kulcsfontosságú szempont. Maximális jelenlét és kapcsolattartás az 
ügyintézésben, gyors információáramlás. Nehéz körülmények között is sikeresek 
leszünk, de munkánkban legyen vezérlő elvünk az emberi tisztesség, küldetéstudat, 
hitelesség. 

Ehhez kérem a szavazásra jogosultak bizalmát! 

Nagy Attila István 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 

 
6 

 

mailto:juhasztne@zahonynet.hu
mailto:zhtk@vsz.hu


Vasutasok Szakszervezete Területi Képviselet Záhony 

4625 Záhony Európa tér 5. 

vasúti tel: 03/33-49, mobil: 30-3866083, 20-286-1440, Fax: 03-70-63, 03-33-48 

E-mail: juhasztne@zahonynet.hu, zhtk@vsz.hu 

 
7 

 
 

Grunda Zsolt  

Kisvárdán születtem 1974-ben, nős vagyok, egy lányom 
van, aki az idén kezdi az egyetemet. Az általános iskolát 
Ajakon végeztem, majd Kisvárdán, a Besenyei György 
Gimnáziumban szereztem érettségi bizonyítványt. 1994-ben 
léptem vasúti szolgálatba, Fényeslitke Déli rendező 
pályaudvaron, kocsirendezői munkakörbe. Munka mellett 
folyamatosan képeztem magam, így 1988-tól 
váltókezelőként, 2002-től külsős forgalmi szolgálattevőként 
dolgoztam, majd 2006-ban sikeresen elvégeztem a MÁV 
Tisztképzőt. Ezt követően 2008-ban főrendelkezői 
munkakörbe kerültem, mely munkakört jelenleg is ellátom. 

A Vasutasok Szakszervezetének 1998-tól vagyok tagja. 
2000-ben a Fényeslitke Állomásfőnökség 

alapszervezetében bizalminak választottak meg, majd 2006-tól az alapszervezeti 
titkári feladatokat látom el. Ez évtől a Forgalmi Szakmai Képviselet területi 
vezetőjeként erősítem területünket. 

Az alapszervezetem tagjaival napi kapcsolatban állok, érdekeiket messzemenőleg 
képviselem mind a munkáltató, mind szakszervezetünk felé. 

A Területi Képviselet Titkári Testületének munkájában aktívan kiveszem a részemet. 
Berekfürdő VSZ üdülő felújításban és jelenleg az üzemeltetésében is vezérszerepet 
vállaltam, vállalok. Az üdülőnk festése, laminált lapozása, az új bútorok elkészítése, 
mind-mind hozzám is kötődik. Szabadidőmet nem sajnálva tettem, és teszem a 
dolgom azért, hogy tagjaink minél színvonalasabb, kulturáltabb üdülőben 
pihenhessenek. Munkám elismerésül az elmúlt év végén elnyertem az Év Titkára 
címet. 

Jó szervezőképességemet eddig is igyekeztem kamatoztatni mind a helyi, mind a 
szakmai képviselet rendezvényein. Tudásom és tapasztalatom alapján alkalmasnak 
tartom magam a képviselet vezető helyettesi tisztségre. Négyműszakos 
munkarendben dolgozom, ezért rendelkezem a tisztség ellátásához elegendő 
szabadidővel is. Megválasztásom esetén az eddigi tevékenységem folytatása mellett 
fogok közös céljaink elérése érdekében a képviselet vezetésében részt venni. 

Grunda Zsolt 
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HUMORSAROK 

KI ÍGY, KI ÚGY 

– Beteg vagyok, mi volna, ha felíratnálak? 

– Ezek igaziak? 

– Szép a ruhád, kibeszélnélek belőle… 

– Megy a szerelem első látásra, vagy sétáljak még előtted egy kicsit? 

– Van nálad térkép? Elvesztem a szemeidben… 

– Többet keresek, mint amennyit el tudnál költeni… 

– A szex öl? Haljunk meg boldogan! 

– Géza vagyok. Csak, hogy tudd, mit kell majd sikoltani… 

– Gyönyörű a ruhád! Jól mutatna a hálószobám szőnyegén… 

– Olyan vadító vagy! Kiolvad a műszál az alsónadrágomból! 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
Balogh Attila 
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