MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 39. hét
Cseresnyés Péter államtitkár nyitotta meg a Családi Napunk pódiumbeszélgetését
A Nemzetgazdasági Minisztérium munkerőpiacért és képzésért felelős államtitkára Cseresnyés
Péter nyitotta meg és vezette fel a Családi nap pódiumbeszélgetését. Bevezetőjében elmondta,
hogy a foglalkoztatottak száma 4,43 millióra emelkedett ez év nyarán, jelentősen nőtt a
versenyszférában dolgozók aránya is. A szakszervezetek javaslatai továbbra is alapját képezik a
foglalkoztatáspolitika alakításának.
A pódiumbeszélgetésen részt vett Pataky Zoltán az EuCsoport elnöke, Dorozsmai Éva a MÁV Zrt
humánerőforrás vezérigazgató-helyettese, Ráczné Bodnár Adrienn a MÁV-START
humánerőforrás igazgatója. A beszélgetés részleteiről külön írásban fogunk hírt adni.
A III. MTSZSZ Családi Napon is több százan vettek részt
Szeptember 23-án harmadik alkalommal vártuk tagjainkat a Vasúttörténeti Parkba egy kellemes,
szórakoztató napra. A Családi Napon a megszokott programokon túl, mint a kerti vasutazás, a
gyereksátor, a kvízjáték, a tárlatvezetés, számos újdonság is várta a kilátogatókat, volt lehetőség
vasutas ruhát próbálni, Rubik kockát kirakni és Poirot-val fotózkodni. Bemutattuk a Gúla 2017 / 3.
számát, valamint szakszervezetünk megújult honlapját. A változékony, csapadékos időjárás
ellenére is több mint ötszázan vettek részt a programon.
Megalakult a Tetra Pak tagcsoport
Tovább bővült az MTSZSZ ipari tagozata, dolgozói kezdeményezésre megalakult
szakszervezetünk legújabb tagcsoportja a budaörsi Tetra Pak Kft-nél. A vállalatnál közel 300 fő
dolgozik, ahol eddig nem működött érdekképviselet. A gyárban jelenleg két típusú italos kartont
gyártanak húsz különböző kivitelben. A termékek jelentős részét exportálják. A gyártóüzem 1992ben kezdte meg működését.
Várjuk a fotókat a III. MTSZSZ Családi Napról
Kérjük, akik készítettek fotókat a rendezvényről, küldjék meg számunkra, hogy azokat a Gúla
magazin következő számába megjelentethessük, illetve honlapunk galériájába is láthatóvá tegyük.
A fényképeket a novodonszki@mtszsz.hu e-mail címre várjuk.
Szeptemberi kvízjáték nyertese
A 38.heti hírlevélben feltett kérdésünkre, hogy " Hányadik alkalommal kerül megrendezésre az
MTSZSZ Családi nap?
A helyes válasz: C. Harmadik Nyerteseink: György Manuéla és Szalontainé Fülöp Ágnes Zita. A
szerencsések MTSZSZ ajándékcsomagot kaptak.
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Megjelent a Gúla magazin idei évének harmadik száma, amely megtekinthető és letölthető
honlapunkról a http://mtszsz.hu/file/downloader/14.pdf oldalról, illetve az ügyvivőkön keresztül eljut
tagjainkhoz a megszokott nyomtatott formátumban is.
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