MTSZSZ HÍRLEVÉL 2018. év 19. hét
Bátrabb lehetne ma már a dolgozó
Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke interjút adott a Magyar Időknek, amelyben elmondta:
"Az idei bértárgyalások légkörét nagyban befolyásolta a munkaerőpiaci nyomás is, a
szakszervezetek szerint ugyanakkor a dolgozók még mindig nem tudják, hogy ma már bátrabban
felléphetnek saját érdekeik védelmében..." A cikk teljes terjedelmében olvasható a
http://mtszsz.hu/hirek/batrabb-lehetne-ma-mar-a-dolgozo hivatkozáson keresztül.
Közel 2200 állást kínálnak az Állami Karrierexpón 2018. május 16-án
Az állami vállalatok, közszolgáltatók, rendvédelmi és honvédelmi szervek égető munkaerőproblémájának enyhítése érdekében Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a
Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége a MÁV Zrt-vel közösen első
alkalommal szervezi meg az Állami Karrierexpót, május 16-án 10:00-18:00 órák között.
Az Állami Karrierexpón 26 szervezet vesz részt, többek közt a MÁV-csoport, a Készenléti
rendőrség, a Katasztrófavédelem, a Büntetés végrehajtás, a KMKK Középkelet-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt, a Fővárosi Vízművek Zrt. A kiállító vállalatok közel 2200 állást kínálnak.
50 % alkalmi menettérti kedvezményt biztosít a MÁV-START és a GYSEV mindazoknak,
akik vonattal indulnak a rendezvényre, valamint Budapest Nyugati Pályaudvarról BudapestEsztergom, illetve Esztergom-Budapest Nyugati Pályaudvar viszonylatban 10 órától 18:00 óráig
Vasútmúzeum megállóhelyen minden személyvonat megáll ezen a napon.
Helyszín: Magyar Vasúttörténeti Park (Budapest, Tatai u. 95)
További részletek: http://www.stratosz.hu/esemenyek.htm
Támogasd adód 1%-ával a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt
Az idei évtől a személyi jövedelemadó 1%-a az MTSZSZ alapítványának is felajánlható. Kérjük,
segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a hátrányos
helyzetben lévő tagjainak és családjuknak a támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42
Részletes tájékoztató és útmutató a felajánlásról a honlapunkon olvasható, amely elérhető az
alábbi linkre kattintva: http://mtszsz.hu/hirek/ado-egy-szazaleka-a--mernokok-es-technikusokegymasert-alapitvany-szamara
Nyílt hétvége az Opel Tóthnál
2018. május 11-12-én nyílt hétvégét tart Budapesten az Opel Tóth. Igazi álomárakkal, akár milliós
kedvezményekkel, meghosszabbított nyitvatartással várják az MTSZSZ tagjait. Corsa, Astra
Sedan, Astra K, Zafira, Mokka X, Crossland X és Grandland X modellek közül lehet válogatni,
különlegesen kedvező árak mellett. Személyre szabott árak és tesztvezetési lehetőség.
Elérhetőség: Budapest, Opel Tóth, 1191 Budapest, Üllői út 194; Telefonszám: 36 1 347-5030
Jelentkezés tesztvezetésre: https://www.opel-toth.hu/webforms/tesztvezetes/
További részletek: http://www.opel-toth.hu/
Anyák napja május első vasárnapján
Az MTSZSZ tisztelettel köszönti az édesanyákat. Anyák napja világszerte ünnepelt nap,
különböző országokban más és más napokon ünneplik, Magyarországon május első vasárnapján.
Hazánkban a legelső Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár
foglalkoztatójában munkásgyerekek tartották.

