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Egy születésnap krónikája – VI. rész
A nagy nap és ami utána jött
Ez év januárjában elérkezett a cég történetében a második nagy nap is, azt követõen, hogy Bácsi Péter a cégvezetéstõl
visszalépett: a Pagát 20. születésnapja. Ezt
megünneplendõ, a vállalat minden dolgozója együtt ünnepelt a tulajdonos jóvoltából a fenyõharaszti kastélyszállóban.
Színes programok, vetélkedõ és reggelig
tartó mulatság várta ott a vendégsereget. A
nyaranta megrendezett balatonföldvári
csapatépítõ tréningeken jól bevált módszer
szerint a társaságot három egyenlõ
létszámú (és hangerejû) csapatra osztották
a játékvezetõk, és megkezdõdött a játék,
Cserna Antal színmûvész (jelen esetben
játékvezetõ) vezényletével. Targonca
ügyességi feladattal kezdõdött a játék:
szakszerû felügyelet mellett targoncával
különbözõ feladatokat kellett kivitelezni
egy rövid pályaszakaszon. A játék kétféle
pagátosnak tetszett: annak, aki a
targoncán ült és annak, aki nem. Kültéri
programról lévén szó, így januárt írva, a
kellõképpen áthûlt csapatoknak jólesett a
forralt boros frissítõ. A beltéri feladatokban
és programokban is mindenki megtalálta
azokat a momentumokat, melyeken gyakorlatilag az elsõtõl az utolsó percig tudott
nevetni. Különösen igaz volt ez azokra a
dolgozókra, akik a cég húsz éve alatt mindvégig jelen voltak a Pagátnál. Az Activity
Pagát-módra a legszórakoztatóbb perceket
nyújtotta: sosem láttunk korábban senkit
villapozícionálót rajzolni, vagy fék munkahengert elmutogatni. A csapatok lázasan
gyûjtötték a pontokat a Pagát Történelmi
Kvíz keretein belül is. Az õs-pagátosok
feleleveníthették az évtizedes történeteket, mesélhettek azok kapcsán az újabbaknak, s végül persze szem nem maradt
szárazon (és dobhártya sértetlen…). Hogy
néha elvonatkoztathassanak a játékosok a
baráti versengéstõl, bemutatásra került a
Pagát Múzeum teljes tárlata. Nem a használt- és új targonca flottáról van itt szó,
hanem azokról az apró tárgyakról, emlékekrõl, levelekrõl, melyeket Bácsi Péter
tett el, hogy egyszer együtt nosztalgiázhasson a társaság. Elõkerültek régi karácsonyi ajándékok, az elsõ céges mobiltelefon (a maga 1,5 kilós súlyával), levágott
szárú – így nem szakszerû, ám a nyári
divatot követõ és praktikus- szerelõ overál.
Utóbbi – a már említett zenés, táncos
mulatságon Kovács Gábor (titulusa szerint
õs-pagátos-szerelõ-topmodell) jóvoltából –
ismét bemutatásra került, az úszómeden52
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cében. A vetélkedõn kitöltött kvízek és
lerajzolt (vagyis inkább lerajzolhatatlan)
feladványok pedig azóta tovább gyarapítják
a Pagát Múzeumot. Az ünnepélyes eredményhirdetés elõtt egy rövidfilmet
nézhettek meg a dolgozók Szirányi Zoltán
jóvoltából. Az eseményen levetített képek
és a játékok teljes anyagát késõbb CD-n
megkapták a játékosok. Az est fénypontja
volt a sok vidámság és anekdotázás mellett,
hogy azok, akik már huszadik éve erõsítik a
Pagátot, átvehették a sárga-és fehérarany
Új irodát kapott az alkatrész részleg
ötvözetû ünnepi targoncás kitûzõjüket. A
megható pillanatok veteránjai Bácsi és
Csák Péter, továbbá Házi László voltak. raktár illetve iroda mûködik a kompleA születésnapi torta is e kitûzõ mintájára xumban. Az épület udvarán elkülönített
készült, annyi kis különbséggel, hogy a dolgozói- és vendégparkolót alakítottak ki.
Nemcsak a kiállítóterem szépül, hiszen a
már meglévõ irodához csatolva megépült
az alkatrész részleg számára egy új helyiség,
mely közvetlen kapcsolatban áll a targoncaalkatrész raktárral. Ez lehetõvé teszi a
gyorsabb kiszolgálást, valamint kényelmesebb, nyugodtabb környezet fogadja az
ügyfeleket.

2011. január – A húszéves Pagát dolgozói

20-as szám helyett a cukrász elõször véletlenül 50-est írt.
Véget nem érõen lehetne anekdotázni a
Pagátról, születésnapi krónikánk mégis a
végéhez ért. A cég növekedésével egyenesen arányosan növekszik az események,
fejlesztések száma, melyekrõl hosszasan
lehetne írni. Így játszik kiemelkedõ
szerepet a cég történetében az elmúlt egy
év is.

Ezzel a sorozattal nem titkoltan az volt a
célunk, hogy felkeltsük az érdeklõdését, és
egyben bizalmat ébresszünk Önben a
Pagáttal szemben. Ez nem egy szokványos
szakcikksorozat volt, azt kapnak a konkurenciától eleget. A Pagát sem egy szokványos cég, ezt az elmúlt 20 év is bizonyítja.
Reméljük, hogy Ön kedves olvasó, részese
lesz a következõ 20 év történetének. Mi
azon leszünk, hogy rászolgáljunk, hogy
minden egyes olvasó helyet kapjon a 2031
ben megírandó következõ 20 év krónikájában.
A Pagát vezetõségének, dolgozóinak és
nevükben is köszönöm, hogy elmesélhettem Önöknek e példaértékû vállalat
történetét. Reméljük, hogy egyszer Ön is
igénybe veszi a Pagát Gold Zrt. szolgáltatásait. Kérjük, rendszeresen látogasson el
honlapjainkra! Várjuk véleményét az
info@pagatgold.hu oldalon.

Ahogy azt Szirányi Zoltán vezérigazgató
is kifejtette, a Pagát Gold Zrt. idei forgalma
meghaladja a tavalyi évét. Persze – a nehezülõ gazdasági helyzetbõl adódóan – változások álltak be a részlegek forgalomemelkedésben játszott szerepében; egyes részVégezetül Áldott Békés Karácsonyi Ünlegek bevétele gyengült, más részlegeké
viszont ügyesen kompenzálják ezt. A nepeket és Eredményes Új Évet Kívánunk!
Nissan targonca eladások is eredményesen
Csák Bori
folytatódtak a 2011-es évben.
Az új Nissan és használt targoncák kiállítótermeként funkcionáló óriási csarnokot
folyamatosan csinosítják, felkerült a
cégtábla is, valamint több elszeparált
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