HÍRLEVÉL 2019. év 19. hét
AZ MTSZSZ KÖSZÖNTI AZ ÉDESANYÁKAT
1914 óta ünnep a világon az Anyák Napja. Anna Maria Jarvis ekkor érte el, hogy az USA-ban
nemzeti ünnep legyen Anyák Napja.
Hazánkban 1925 óta ünnepeljük az anyák napját május első vasárnapján. Több országban más
időpontot választottak erre az alkalomra, május második vasárnapján ünneplik Ausztriában,
Amerikai Egyesült Államokban, Olaszországban. Az MTSZSZ sok örömet, boldogságot kíván
minden anyukának, nagymamának.
Tovább bővült a foglalkoztatottság*
2018 decembere és 2019. február közötti időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4
millió 497 ezer volt, 56 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A munkanélküliek átlagos
létszáma 168 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,6 százalékos volt, 0,1 százalékponttal
alacsonyabb az előző háromhavi átlagnál. A 15-64 éves munkanélküliek száma 10,5 ezerrel
csökkent az egy évvel korábbihoz mérve.
Kedvezményes számlacsomag az MTSZSZ tagjainak a SBERBANKNÁL
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének tagjai a SBERBANK-nál
kedvezményes szolgáltatásokat, számlacsomagokat vehetnek igénybe. A számlacsomag
nemcsak díjmentes számlavezetést tesz lehetővé, de további kedvezményes feltételeket is
biztosít. Pl: díjmentes csoportos díjbeszedési megbízás, elektronikus úton adott eseti és állandó
átutalások
díja.
A
számlacsomag
igénybevételéhez
igazolás
kérhető
az
mtszsztitkarsag@gmail.com e-mail címen vagy a 05 1 511 18-04 telefonszámon.
Regionális MTSZSZ nap Kecskeméten
Az elmúlt évek hagyományait folytatva az idei évben is megrendezzük Kecskeméten a regionális
MTSZSZ napot, amelyre a térségben dolgozó tagjainkat és családtagjaikat várjuk.
Május 18-án 10:00 órakor kezdődik a rendezvény, amelyen főzőverseny, kvízjáték, zenés
szórakoztató műsorok várják a kilátogatókat, a helyszín a Benkó Zoltán Szabadidőközpont. A
részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, jelentkezni május 10- éig lehet a cégek
ügyvivőinél. További információ mtszsztitkarsag@gmail.com címen kérhető.
Még nem késő nyilatkozni a SZJA 1 % -ról
Kérjük, segítsd Te is a Mérnökök és Technikusok Egymásért Alapítványt, amelynek célja a
hátrányos helyzetben lévő tagok és családjuk támogatása. Adószámunk: 18647615-1-42
A
személyi jövedelemadód 1%-át az MTSZSZ alapítványának is felajánlhatod.
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
A Keleti pályaudvar május 13-tól 26-ig zárva tart
Karbantartás miatt május 13-tól 26-ig zárva tart a Keleti pályaudvar, emiatt számos vonat
menetrendje, útvonala és végállomása módosul.
További részletek: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/keleti
www.mtszsz.hu
www.facebook.com/mtszsz

