MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2016. év 38. hét
II. MTSZSZ Családi Nap 2016. szeptember 24-én
Szeptember 24-én várjuk tagjainkat Budapesten a Vasúttörténeti Parkban a II. MTSZSZ Családi
Napon. A Park eszközei (fordítókorong, kerti vasút, terepasztal) ingyenesen használhatóak. A
Gyereksátorban papíroskodással, színezési, rajzolási lehetőségekkel várjuk a kicsiket és
nagyokat egyaránt. Az egészségügyi sátorban vérnyomásmérés, valamint tanácsadás vár.
Tagjainknak és családtagjainak az ingyenes ebéd mellé egy ital (üdítő vagy sör) is ingyen lesz.
Pódiumbeszélgetés, valamint zenei fellépők is színesítik a rendezvényt, amelyen szolgáltató
partnereink is megjelennek, akik kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosítanak (Vodafone,
Rapidus optika, Operettszínház)
Nosztalgia vonat Mórra a bornapokra, az MTSZSZ tagjainak kedvezménnyel
Október 1-jén a Vasutazz Velünk szervezésében 424-es vonattal nosztalgia különvonat indul a
Nyugati pályaudvarról Mórra a bornapokra. A vonatban közlekedik az egyetlen magyar
aranylabdás, Albert Flórián nevét viselő "Albert a Császár" étkezőkocsi, melyen egy kis
emlékkiállítást is rendeznek a tiszteletére. A szerelvényt a legendás 424 - becenevén Bivaly gőzmozdony vontatja. A vonaton utaznak a színész és újságíró válogatott tagjai is, Móron a
borutca forgatagában hely borászok kínálják finom boraikat. A Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezetének tagjai 10 % kedvezményt kapnak az út árából.
A http://vasutazzvelunk.hu/jegyrendeles/ oldalon lehet jegyet rendelni,ott a megjegyzés rovatba a
az "MTSZSZ tag" kifejezést kell beírni a kedvezmény érvényesítéséhez. További információ
kérhető: szendrey@vasutazzvelunk.hu e-mail címen.
Új MTSZSZ iroda nyílt Vecsésen
Szakszervezetünk megnyitotta tizenharmadik irodáját, amely Vecsésen a Papst üzem területén
található, a Mátyás u. 1/a sz. alatt. Ügyvivőinknek így könnyebbé válik a kapcsolattartás a
tagokkal és rendezettebb körülmények között lehetséges a szakszervezeti munka ellátása.
Az MTSZSZ teljes irodahálózata megtalálható a Gúla legújabb (Családi Napon megjelenő)
kiadásában, és utána honlapunkon is. Terveink szerint tizennegyedik irodánk várhatóan még
ebben az évben Szolnokon fog megnyílni.
Ülésezett az MTSZSZ országos elnöksége
Ismét ülésezett Szakszervezetünk országos elnöksége, amely megtárgyalta az elmúlt időszak
érdekvédelmi tevékenységét, a következő évi bértárgyalási elveket, a konföderációban elfoglalt
helyzetünket, valamint a megrendezett és megrendezésre kerülő szakmai programokat.
Erősödünk a Bosch üzemben
Szeptemberben elején egyetlen nap alatt 20 fő is úgy döntött a miskolci Bosch üzemben, hogy
csatlakozik az MTSZSZ csapatához. Több mint két éve vagyunk jelen a gyárban, azóta is
folyamatosan és töretlenül erősödünk.
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