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XIV. ZÁHONY-PORT NAP
Az vasúti átrakó ünnepe a XIV ZÁHONY-PORT Nap, 2021.
szeptember 3-án pénteken, a Tuzsér Faházban került megrendezésre. A kellemes időben közel száz kollegánk, a Pályavasút, a Cargo és a Szakszervezetek meghívott helyi kékviselői ünnepeltek velünk. Már korán reggel munkához láttak a
Port-os mesterszakácsok, és hamarosan vígan főtt a marhalábszár, a kakasleves a kondérokban, készült a finom ebéd.

Gyimesi Ferenc nehézgépkezelő
Emlékplakett kitüntetésben részesült.
A műszak: Kiss Csaba darukezelő, Pongó Attila darukötöző,
Lobosóczki Zsolt darukezelő, Leskó Attila darukezelő, Kiss
Zoltán darukötöző, Káté István darukötöző.
B műszak: Dancs László darukezelő, Tóth István nehézgépkezelő, Dicső Tibor darukötöző, Horváth József darukötöző, Jenei
Attila darukezelő, Kurucz László nehézgépkezelő.
Gubik László vezérigazgató köszöntötte a résztvevőket.
Délben kezdődött a rendezvény ünnepélyes része. Gubik László vezérigazgató úr köszöntötte a kollegákat és a vendégeinket.
Év értékelőjében összefoglalta az elért teljesítményeinket, és a
megkeresések alapján felvázolta a várható feladatokat, melyek
az év hátralévő részében várnak ránk.

Gratulálunk a kitüntetetteknek. További jó egészséget és szakmai sikereket kíván részükre a ZÁHONY-PORT Zrt. vezetése
és kollektívája.

Ezt követően a kiemelkedő munkát végzett kollegák kitüntetése következett. Koncz Sándorné humán vezető elmondta, hogy
Márta József kollegánk Budapesten MÁV Zrt. elnök vezérigazgatói dicséretben részesült, majd szólította a kitüntetetteket
munkásságuk rövid ismertetése mellett. Gubik László vezérigazgató úr adta át az emlékplakettet és az okleveleket.
2021 évben Emlékplakett kitüntetésben részesült Gyimesi Ferenc Eperjeske Átrakón dolgozó nehézgépkezelő.
Vezérigazgatói dicséretben részesült Akai Imre általános karbantartó hegesztő TMK Eperjeske, Szabó Csaba általános karbantartó asztalos TMK Eperjeske, Kiss László raktárnok, Éles
András darukötöző Eperjeske-átrakó, Masztics Miklós nehézgépkezelő Eperjeske-átrakó, Kárpáti-Orosz Diána kontrolling
szakelőadó Központ.
Kicsit változott a kiemelkedő teljesítményt nyújtó brigád elismerés. Ebben az évben az A és a B műszakban legmagasabb teljesítménybért kapott dolgozóiból alakított ki Eperjeske Üzemelők vezetése egy-egy virtuális brigádot. 2021 évben kiemelkedő
és példamutató teljesítményt nyújtó kollektíva tagjai:

1. oldal

Kiemelkedő teljesítményt nyújtó brigád.
A nap folytatásaként megkóstoltuk a szakácsaink által készített
kakaslevest és marhalábszár pörköltet. Az ebédet kötetlen beszélgetések, az elmaradhatatlan kártyacsata, a nótás kedvűek részéről karaoke, illetve közös éneklés és tánc követte.
Egy kellemes délután töltöttünk együtt, kötetlen beszélgetéssel,
kikapcsolódással.
		
Szekeres István

ZÁHONY-PORT Marketing

