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Pályázati felhívás! Adj nevet az MTSZSZ kabalájának 

Te adhatsz nevet az MTSZSZ kabala babájának, ha 2019. augusztus 20-ig megírod javaslatodat 

a pályázati felhívásban közétettek szerint. 

http://mtszsz.hu/hirek/adj-nevet-az-mtszsz-kabalababajanak 
 

Vasutasnap 2019 

Idén 69. alkalommal ünnepelhettük a vasutasnapot. Hosszú ideje július második hétvégéjén 

gyűlnek össze a vasutasok nagy családjába tartozók, hogy megemlékezzenek az elődökről, új 

vasúti tiszteket avassanak és kellemesen szórakozzanak, kicsit elfelejtkezve a mindennapok 

gondjairól. Hazánkban 173 éve indult meg a vasúti közlekedés Pest és Vác között, már a XX. 

század elején felvetődött a gondolat, hogy a vasutasok napját megünnepeljék, de száztizenegy 

esztendőt kellett várni az első vasutasnapra, amelyet 1951-től augusztus, 1961-től július 

második hétvégéjén ünneplünk, egy kormány határozat alapján.  

2019-ban Budapest, Szeged, Szombathely, Dombóvár, Miskolc és Szolnok adott otthont a 

központi rendezvényeknek.  
 

Gratulálunk tagjainknak  

Az elmúlt évekhez hasonlóan az MTSZSZ több tagja kapott kitüntetést az idei Vasutasnapon, a 

MÁV-csoport érdekében végzett sok évtizedes munkájuk elismeréseként. Kitüntetésükhöz 

gratulálunk és további sok sikert kívánunk munkájukhoz.  
 

Megjelent a Gúla magazin 2019 / 2  száma  

Magazinunk legújabb számában bemutatkozik Magyar Miklós és Magyarné Kuzman Zsuzsanna 

a CabTec cég ügyvivői, részletes értékelés olvasható a Rail Cargo Hungáriánál, a MÁV Zrt-nél 

és a MÁV-START-nál tartott üzemi tanácsi választásokról. Megismerhető a 25 éves Gúla 

magazin megjelenésének és negyedszázados történelmének főbb állomásai. Táblázatos 

formában láthatóak az MTSZSZ szolgáltatási kedvezményei. 

A magazin honlapunkon is megtalálható a http://mtszsz.hu/file/downloader/20.pdf, valamint az 

ügyvivőkön keresztül hagyományosan papír formátumban.  
 

MTSZSZ családi nap 2019  

Már most jegyezd elő, hogy az idei évben szeptember 14-én (szombaton) rendezzük meg az 

MTSZSZ családi napot a Vasúttörténeti Parkban. A program részleteit heti hírleveleinkben 

folyamatosan adjuk közre.  
 

Júliusi kvízjáték 

Hányadik MTSZSZ családi napot rendezzük meg 2019. szeptember 14- én? 

A. Első 

B. Ötödik 

Válaszokat a novodonszki@mtszsz.hu címre várjuk, július 21-én 16:00 óráig. A helyes 

megfejtést beküldők között MTSZSZ ajándék kerül kisorsolásra. 
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