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Leadta már a vasutasnapi étkezési jegyigénylı lapot?
Idén hatvanadik alkalommal ünneplünk együtt

Az idıjárás-elırejelzés szerint kellemes meleg és napsütés fogadja majd a záhonyi
Vasutasnapra kilátogatókat július 10-én, így minden akadály elhárult az elıl, hogy
tökéletes kikapcsolódást nyújtson az idei Juliális. A színpadi programok mellett
gyermekkerttel, gumikerekő kisvasúttal, vidámparkkal, kirakodóvásárral és további
egész napos rendezvényekkel várják a szervezık a vendégeket.
Természetesen idén sem maradhat el a fızıverseny, ahol húsz csapat méri össze
konyhai tudományát. A családias, jó hangulatú esemény és a finom étkek a pálya
futódomb felıli végében várják az érdeklıdıket.
Ezen a napon nem maradhat üresen egyetlen has se, a Juliálisra kilátogatókat a
szervezık egy tányér babgulyásra és egy üveg frissítıre vendégül látják, ehhez
csupán egyetlen dolgot kell tenni: leadni az étkezési jegyigénylı lapot. Aki ezt még
nem tette meg, az június 25-ig megteheti az igénylılapon szereplı kollégánál. Június
közepi adatok szerint 2800 vasutas kolléga adta le jelentkezési lapját, ami azt jelenti,
hogy a budapesti mellett a miénk lesz a „legnépesebb” helyszín.
A színpad ebben az évben az edzıpálya város felöli oldalán, középen lesz felállítva,
vele szemben pedig a nagysátor (a lentebbi térkép szerint). A Rail Cargo Hungaria, a
MÁV Pályavasút, a Záhony-Port Zrt. és az Informatika Kft. idén önálló sátrat állít
Záhonyban, hogy saját kollégáinak és vendégeinek alkalma legyen pár percre
megpihenni a vasutasnapi forgatagban. A sportprogramoknak a nagypálya ad
otthont, a focira, a teniszre és a további versenyekre még most is folyamatos a
jelentkezés.
A Záhony-Port Zrt. sátrát az edzıpálya világítótorony felıli oldalán kell majd keresni.
Idén vendégcsalogatóként kolbászt sütünk, malacot „áldozunk fel” a fızıverseny

oltárán és reményeink szerint a déli haragszóra már a fülétıl a farkáig ropogós lesz a
fogás.
Vállalatunk erre a napra tartogat még egy igazi meglepetést, a 60. Vasutasnapon
mutatjuk be a Záhony-Port Zrt. arculatváltását és az új logónkat.
Feledkezzünk hát meg egy napra a mindennapi gondokról, jöjjön el mindenki a
Vasutasnapra, és ünnepeljünk együtt a záhonyi ZVSC pálya füvén.
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Idıjárás elırejelzés képekben
A 60. Vasutasnapon elıreláthatóan tökéletes idı várható.

60. Vasutasnap
Sportprogramok Záhonyban

10:30 – 13:30-ig
Férfi - nıi egyéni tenisz, - és asztalitenisz, gyerekeknek lengıteke verseny
9:30 – 13:00-ig
60. Vasutasnapi nagypályás nemzetközi labdarúgó mérkızések Ágcsernyı, Csap és
Záhony csapatai közt
13:00 – 15:00-ig
Férfi kosárlabda torna (szervezés alatt!)
13:00 – 15:00-ig
Férfi-nıi kispályás labdarúgó villámtornatorna. (Figyelem! A résztvevık csak
simatalpú cipıben játszhatnak!)
15:10 – 15:30-ig
Sportversenyek ünnepélyes eredményhirdetése, díjkiosztás.
15:30 – 18:30-ig
Szabadon választott sportprogramok, kosárlabda, asztalitenisz, tenisz, tolaslabda,
stb.
16:00 – 18:30-ig
60. Vasutas Kupa meghívásos nagypályás labdarúgó villámtorna
A torna programja:
16:00 – 16:50-ig ZVSC - Mándok
16:50 – 17:40-ig Mándok - Ajak
17:40 – 18:30-ig ZVSC - Ajak
10:00 – 24:00-ig
A sportprogramokkal párhuzamosan egész napos bemutatók, kirakodóvásár és
kulturális rendezvények
23:00 Tőzijáték

Nevezési határidı: kispályás labdarúgó tornára 2010. június 25-ig.
Nevezési díj: kispályás labdarúgó tornára 5000 Ft/csapat

Nevezéseket a megadott határidıig Erdei Árpádnak kell leadni a Záhonyi VSC
sportirodájában írásformációk a 03-71-13 vasútüzemi, illetve a 06-70-371-63-56-os
mobilszámon, vagy e-mailben a zvsc@zahony-port.hu e-mail címenAz egyéni versenyekre a helyszínen kell nevezni, azok megkezdése elıtt 30 perccel!
Fızıversenyre elızetes nevezés alapján Szekeres Istvánnál lehet jelentkezni.
A meghirdetett sportversenyek gyıztes csapatai kupa és oklevél díjazásban, míg az
egyéni versenyek elsı három helyezettjei érem díjazásban részesülnek.
Vasutasnapi programunkon mindenkinek jó szórakozást, sportolást, és kellemes
idıtöltést kívánnak a rendezık.
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