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A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 28. hét
Vasutasnap 2017
Idén 67. alkalommal ünnepelhettük a vasutasnapot. Hosszú ideje július második hétvégéjén
gyűlnek össze a vasutasok nagycsaládjába tartozók, hogy megemlékezzenek az elődökről, új
vasúti tiszteket avassanak és kellemesen szórakozzanak, kicsit elfelejtkezve a mindennapok
gondjairól. Hazánkban 171 éve indult meg a vasúti közlekedés Pest és Vác között, már a XX.
század elején felvetődött a gondolat, hogy a vasutasok napját megünnepeljék, de száztizenegy
esztendőt kellett várni az első vasutasnapra, amelyet 1951-től augusztus, 1961-től július második
hétvégéjén ünneplünk, egy kormány határozat alapján.
2017-ban Budapest, Szeged, Szolnok, Pécs, Nyíregyháza, Celldömölk adott otthont a központi
rendezvényeknek.
Küldj egy fotót a vasutasnapi rendezvényről
A 67. Vasutasnap alkalmából az ország számos pontján tartottak tagszervezeteink vasutasnapi
összejövetelt, bográcsoztak, grilleztek, fociztak vagy éppen "csak" beszélgettek. Kérjük, akik
készítettek fotókat ezekről a rendezvényekről, küldjék meg számunkra, hogy azokat a Gúla
magazin következő számába megjeleníthessük. A fényképeket a novodonszki@mtszsz.hu e-mail
címre várjuk.
Versenyképes bérezéssel villamosmérnöki állásajánlat
Budapesti partnercégünk keres villamosmérnököt alábbi feladatok ellátására: villamos tervek
elkészítése és anyaglista összeállítása, tesztelés és üzembe helyezés, vezérlő szekrény átadása
vevő részére, valamint annak karbantartása. Elvárások: egyetemi végzettség, aktív angol
nyelvtudás, PLC-k (Siemens, Schneider, Omron), EPLAN, Visual Basic, SCADA, technológiák
ismerete (pl. hőtechnika, anyagmozgatás).Előny a gyártási tapasztalat. A jelentkezéseket ide
várjuk: agota.kiss@personnel.hu
További állásajánlatok
Mercedes-Benz: http://gyar.mercedes-benz.hu/karrier/allasajanlatok
BKK: http://www.bkk.hu/karrier/
Bosch: http://www.corporate.bosch.hu/hu/hu/career_6/career.html
eisberg kft: http://www.eisberg.hu/karrier,3326.htm

Kedvezményes napszemüveg vásárlás az MTSZSZ tagjainak
Az MTSZSZ tagjai a Rapidus Optika üzletében kedvezményesen vásárolhatnak napszemüveget
augusztus végéig.
20.000 Ft alatti napszemüveg esetében 30% kedvezmény és további 5000 Ft MTSZSZ
tagkedvezmény.
20.000-35.000
Ft
közötti
napszemüvegre
30%
vagy
2x5000
Ft
kedvezmény,
35.000 Ft feletti napszemüvegre 30% és 2x5000 Ft kedvezmény
Elérhetőség: Budapest, Váci utca 19-21 (Millennium Center I. emelet) (+36) 70 7788-540
http://www.rapidus.hu/napszemuvegek
Nyitva tartás: Hétfőtől - péntekig: 10:00 - 19:00; Szombat: 10:00 - 14:00; Vasárnap: zárva
www.mtszsz.hu
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