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Taglétszám alakulása

Majális
Május elseje a rekordok napja volt. Végig
szerencsés időben volt részünk a majálison,
hiszen igazi családi napra alkalmas időjárásunk
volt. Legnagyobb örömünkre meg is látszott az
AHFSZ
majálist
meglátogató
családok
létszámán.
Már a déli órákban túlléptük az elmúlt évek
látogatottságát. A nap végére be is igazolódott a
szolgáltatóink „félelme” és óriási tömeg fordult
meg minden árusítónál. Mindez persze okozott
némi fesztivál hangulatot, mármint a sorban állás
tekintetében, de így is jelentős többségében
jelezték vissza a kollégáink, hogy remek napot
sikerült eltölteniük az állatkerti sétával együtt.
Természetesen ez a nagy tömeg újabb
tapasztalatokkal tett minket gazdagabbá, hogy
jövőre még jobb majálist tudjunk leszervezni
mindenki örömére.

A legkisebbeket ugrálóvár és arcfestés várta, de
volt lufihajtogató bohócunk és jelmezes ismert
mesefigurák, finom koktélok, fagylaltok, sör és
virsli,
gyümölcstálak,
mini
palacsinta,
állatsimogató
és
sok-sok
szakszervezeti
emléktárgy.
Összesen elfogyott 1800 kg gyümölcs, 1500 kg
virsli, 8000 gombóc fagylalt, több mint 2000 db.
mini palacsinta, közel 8000 koktél. A nap végére
több mint 9000 látogatónk volt, ami nagyjából
kétszer akkora tömeg volt mint az elmúlt
években. Ahhoz, hogy minden rendben menjen
egy közel 200 fős személyzet gondoskodott egész
nap, sőt sokan már napokkal a majális előtt is.
Mindezek után csak a címet tudjuk ismételni, azaz
minden tekintetben rekord majális volt! Reméljük
mindenki nagyon jól érezte magát!
Nagyon szépen köszönjük tagjainknak a
nagyszámú
látogatottságot,
szolgáltató
partnereinknek a kemény és kitartó munkát!
Találkozzunk 2023-ban is! Az eseményen készült
kép és videó galériánkat keresd a Facebook
oldalunkon!
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Horgászverseny

AHFSZ kupa

Május 15-én tartottuk az Audi Hungária
Független
Szakszervezet
2022-es
horgászversenyét.

Június 12-én, vasárnap tartjuk az idei AHFSZ
labdarúgó kupánkat Gyirmóton, Alcufer stadion
edzőpályáján.

Vasárnap reggel 64 elszánt horgász indult el az
AHFSZ horgászverseny végső győzelméért.
Kimondottan szép, kellemes időjárásban volt
részünk, de sajnos az idei verseny alatt nem is
maradt más izgalom, mint a finom ételek, hűssítő
koktélok. Nagy megtiszteltetés volt számunkra,
hogy pozsonyi szakszervezeti kollégáink is
elfogadták a meghívásunkat, akik elmondásuk
szerint nagyon jól érezték magukat.

Az idei évben 20 csapat részvételével kezdjük
meg a tornát. A csapatok egyedi mezt kapnak,
amikben 4 pályán vívják meg a végső győzelemért
tartott mérkőzéseket. Az idén is lesznek
keretprogramok. 11:20-tól, amíg a csapatok
ebédszünetet tartanak, az Üzemi tanács, a
pozsonyi Moderné Odbory szakszervezet, az ETO
öregfiúk és a Gyirmót öregfiúk csapatai
mérkőznek meg gála mérkőzéseken. A gála
mérkőzések ideje alatt, idén is lesz büntetőpárbaj
felnőtt és gyermek korosztályban. A 11-es rúgó
párharc győztesei különdíjban részesülnek.
Természetesen minden kedves résztvevő
csapatot, szurkolót és érdeklődőt várunk a
rendezvény alatt finom ételekkel és koktélokkal.

Elköszöntünk Kelemen Imrétől

A legnagyobb halat fogó versenyzőnk Czigler
Norbert volt, aki a 8 kg-os hallal a végső
győzelmet is megszerezte.
Az első tíz díjazott:
1.Czigler Norbert
2.Fritz Patrik
3.Üveges Richárd
4.Hollósi Péter
5.Németh Gábor
6.Kovács Erik
7.Steiner Szilárd
8.Nemes Tamás
9.Sziráki Gábor
10.Jenei Árpád

2022 júniusában újabb, olyan munkatársunk
kezdi meg a nyugdíjas éveit, akit biztosan nem
kell külön bemutatni senkinek, hiszen a neve
eggyé forrott az évek alatt az érdekvédelemmel,
legfőképp az üzemi tanáccsal.
Kelemen Imre 26 évvel ezelőtt lépte át először a
vállalat kapuit és most az utolsó üzemi tanács
gyűlésén köszöntötte őt Németh Kinga
személyügyi igazgató és Nagy György Üzemi
Tanács elnök. Imrével készült teljes interjúnk az
Audi HR oldalon olvasható, az ÜT hírek közt.

Köszönjük a versenyzők részvételét és gratulálunk
a győzteseknek! Képgalériánk megtekinthető a
Facebook oldalunkon.
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