Свято радості й краси
Із першими теплими променями сонця приходить до нас
свято весни, радості й краси. Століття світової історії осяяні
жіночою мудрістю, ніжністю та чарівністю. Це свято кожної
жінки – доньки, сестри, матері, бабусі. Жінка – берегиня домашнього вогнища, берегиня роду людського, вона народжує
і виховує дітей, передаючи із покоління в покоління традиції
культури, працьовитості, духовності.
Ми, чоловіки, вклоняємося жінкам за доброту і щиросердечну чуйність, затишні вечори в колі родини, розумних
і талановитих дітей, за красу і ніжність, за підтримку добрим
словом, натхнення на подвиги, творчість, працю. Ви даєте
нам сили й натхнення до життя, допомагаєте стати кращими,
добрішими, впевненішими у собі. Для цього необхідні особливий жіночий такт, інтуїція, терпіння, витримка.
Дорогі наші колеги-залізничниці! Щиро вітаємо вас зі святом 8 Березня! Бажаємо, щоб кожен ваш день був сонячним і
радісним, щоб довкола вас панували любов і гармонія. Щастя
вам, міцного здоров’я, здійснення всіх мрій та сподівань.
Бажаємо, щоб поруч із вами завжди були чоловіки, з якими не
страшні будь-які незгоди!
Хай у ваших оселях завжди панують мир, спокій, злагода і
добробут, а ваші серця будуть зігріті теплом рідних і близьких
та сповнені світлими надіями й оптимізмом.
Хай кожен день вашого життя буде світлим і сонячним,
дарує радість творчого натхнення, приємні несподіванки і
душевний комфорт!
ПРО ГОЛОВНЕ

С

лабохарактерні на посаді чергового по станції
не працюватимуть, бо ця професія вимагає
не лише відповідального ставлення до роботи, але й рішучості у прийнятті рішень, особливо
– у нестандартних ситуаціях. Життя неодноразово
це підтверджувало. Хто пройшов школу чергового
по станції, у перспективі може її очолити. Тому з
обов’язками чергового по станції впорається лише
людина принципова і з твердим характером. Таку

репутацію серед колег по роботі заслужила чергова по станції Скнилів Ганна Антіпова, яка на посаді
чергової працює уже понад 35 років. За сумлінну
працю на залізниці Ганна Василівна має чимало подяк і відзнак, та найбільш пам’ятною для неї є подія
2004 року, коли в Палаці мистецтв “Україна” Міністр
транспорту і зв’язку України Георгій Миколайович
Кірпа особисто вручив їй Почесну грамоту
Кабінету Міністрів України.
Закінчення на 4 стор.
Реклама

Любові, щастя
і натхнення!
З нагоди прекрасного весняного свята – Міжнародного жіночого дня 8 Березня
від усього серця вітаємо вас, дорогі жінки,
і бажаємо міцного здоров’я, благополуччя,
радості, кохання і краси.
Хай це свято зігріває надіями, а любов
і віра огортають вас і вашу родину щастям і
благополуччям!
Успіхів вам, гарного святкового настрою,
міцного здоров’я, оптимізму та усіляких
гараздів!
Василь НОДЬ, начальник
Ужгородської дирекції
залізничних перевезень

Ярослав АФТАНАС,
голова Ужгородського
теркому профспілки

Богдан ПІХ,
начальник ДТГО
“Львівська залізниця”

Андрій СЕНИШИН,
голова дорожнього
комітету профспілки

“Ви наповнюєте
будні сонцем!”
З весняним ароматом пролісків приходить до нас чудове
жіноче свято – 8 Березня. Цей день несе у світ ніжність і красу,
адже жінка символізує народження життя, тепло і кохання.
Немає сфери у нашому житті, де б не працювали і не творили жінки, демонструючи зразки професійної майстерності,
сумлінності і самовідданості.
Щиро вітаю вас зі святом весни та краси! Ви наповнюєте
будні яскравими фарбами, спонукаєте до шляхетних вчинків і
добрих справ. Усе, що в житті роблять чоловіки, вони роблять
для вас і заради вас! Ми, чоловіки, схиляємося перед вашим
талантом – сповна віддавати себе рідним та роботі.
Будьте коханими і кохайте, нехай лагідна посмішка весняного сонця дарує вам привабливість і неповторність, міцне
здоров’я, родинне тепло та затишок.
Олександр ВІЛКУЛ
віце-прем’єр-міністр України

Дорогі жінки!
Вітаю вас із чудовим весняним святом 8 Березня!
Бажаю вам ніжності і любові, здоров’я і щастя!
Нехай завжди здійснюються всі ваші мрії та бажання, кожен ранок буде неповторним, а доля приносить вам тільки
приємні подарунки.
З повагою

Сергій БОЛОБОЛІН,
генеральний директор Укрзалізниці

