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же десятий рік поспіль на Закарпатті напередодні
дня профспілки залізничників і транспортних будівельників традиційно проводять турнір пам’яті
Героя України, колишнього Міністра транспорту та зв’язку
Георгія Кірпи. В урочистостях та спортивних змаганнях, які
пройшли в Ужгороді та Чопі, взяли участь спортивні команди
зі Львівської залізниці, інших магістралей України, залізничники зі Словаччини та Угорщини.
У центральному залі Ужгород- Афтанас. – Молодим спеціалісського залізничного вокзалу біля том він прийшов на станцію Чоп,
погруддя Героя України Георгія пройшов шлях від чергового по
Кірпи відбувся мітинг, присвячений станції до її начальника, очолював
пам’яті видатного залізничника.
Ужгородський відділок Львівської
– Закарпатці особливо уро- залізниці, працював начальником
чисто
вшановують
пам’ять Львівської залізниці, генеральГеоргія Миколайовича Кірпи, ми ним директором Укрзалізниці і
вважаємо його своїм земляком, Міністром транспорту та зв’язку.
– наголосив у своєму виступі го- Ми вважаємо, що як керівник він
лова територіального комітету пройшов шлях становлення саме
профспілки Ужгородської дирекції у нас, на Закарпатті. Тут народизалізничних перевезень Ярослав лися його діти.

Закарпатці добре пам’ятають
Георгія Миколайовича як керівника і чуйну людину. Із якими б проблемами до нього не зверталися,
він завжди йшов назустріч. Варто
лише згадати руйнівні повені
1999-го, 2001-го років, коли для
постраждалих залізничників було
побудовано 172 житлові будинки.
У цьому велика заслуга Георгія
Миколайовича. А Ужгородський
залізничний вокзал став справжньою візиткою Закарпаття. Мені
довелося бачити чимало вокзалів, тому впевнено можу сказати, що нічого подібного в Україні
нема. Коли до нас приїжджають
друзі-залізничники з Угорщини,
Словаччини, які й сьогодні беруть
участь у спортивному меморіалі,
вони розповідають, що нічого
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схожого за красою і масштабами
нема й у них.
Мені випала честь працювати головним інженером штабу на
будівництві вокзалу в Ужгороді.
Георгій Миколайович щодня контролював хід робіт. Рівно о 21:15
він розпочинав нараду і ставив
перед нами три питання: що зроблено за день, плани на завтра та
проблемні питання. Такий підхід
був його стилем роботи, у якому
ніколи не існувало дрібниць.
Сьогоднішній спортивний турнір пам’яті Георгія Кірпи – ювілейний. А перший відбувся у лютому
2004 року, через 40 днів після його
трагічної смерті. Участь у першому меморіалі брали лише чотири
команди: керівники залізничних підрозділів Мукачівського,
Ужгородського, Чопського залізничних вузлів та представники

галузевої преси. Команди вели
спортивне змагання за перехідний
кубок. За десять років цей приз побував у багатьох переможців, серед яких були команди з Угорщини,
Укрзалізниці, Одеської залізниці,
Рівненщини та Закарпаття. Тепер
ця нагорода залишиться у нашому
музеї, а для переможців виготовлені спеціальні кубки, що надалі
зберігатимуться у них.
Цього року на участь у змаганнях подали заявки 34 команди з
міні-футболу. У змаганнях зі шахів
беруть участь 68 осіб. Уперше на
турнірі проходять змагання з настільного тенісу та нардів. Якщо
у першому турнірі загалом брало
участь 30 осіб, то цього року у всіх
спортивних заходах беруть участь
понад 500 спортсменів. Усі вони
отримають дипломи учасників
змагань, а переможці, призери і

