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BÉRESÍTHETIK A CÉGEK A JUTTATÁSOKAT 

Buzásné Putz Erzsébet az MTSZSZ elnöke interjút adott a Magyar Időknek, a kafetéria rendszer 

átalakításával kapcsolatban, az interjúban elmondta:  " a tárgyalások során a szakszervezetek 

célja továbbra is a bérek jelentős emelése lesz úgy, hogy ne érje veszteség a munkavállalókat...." 

A cikk teljes terjedelmében olvasható a https://magyaridok.hu/gazdasag/beresithetik-a-cegek-a-

juttatasokat-3271514/hivatkozáson keresztül. 
 

Vasutasnap 2018 

Idén 68. 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 172 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.  

2018-ban Budapest, Békéscsaba, Celldömölk, Dombóvár, Nyíregyháza és Szolnokon adott 

otthont a központi rendezvényeknek. Szakszervezetünk tagjai Szolnokon és Békéscsabán is 

részvettek a főzőversenyen. 
 

Gratulálunk tagjainknak  

Az elmúlt évekhez hasonlóan az MTSZSZ több tagjai kapott kitüntetést az idei Vasutasnapon, a 

MÁV-csoport érdekében végzett sok évtizedes munkájuk elismerése képpen. Kitüntetésükhöz 

gratulálunk és további sok sikert kívánunk munkájukhoz.  
 

Küldd el a kedvenc receptedet és szerkeszd Te is az MTSZSZ szakácskönyvét 

Küldd el nekünk a kedvenc süteményed, ételed receptjét, amelyet megjelenítünk az MTSZSZ 

hamarosan megjelenő receptkönyvében. Írd le a kedvenc receptedet hozzávalókkal, az elkészítés 

módjával, az elkészítés kb. idejét, az előállítás kb. költségét, mellékelj hozzá egy-két fotót (az 

alapanyagról, a munkafázisról, vagy az elkészült ételről) Adj tálalási vagy fogyasztási tippet. 

A recepteket a novodonszki.andras@gmail.com e-mail címre várjuk, 2018. 08. 01- ig. 

További részletek: http://mtszsz.hu/hirek/kuldd-el-a-kedvenc-receptedet 
 

Ingyenes és kedvezményes fogászati szolgáltatások az MTSZSZ tagjainak 
Új együttműködő partnerünk, az AranDent segítségével most minden támogatást megkapsz, hogy 

a fogászati problémáid megoldása számodra egy könnyű feladat legyen.  

Mindig az első lépés megtétele a legnehezebb, így most pontosan ezt szeretnénk megkönnyíteni 

számodra.Az AranDent Esztétikai és Implantológiai Fogászati Rendelőben jó néhány ingyenes és 

kedvezményes szolgáltatást vethetsz igénybe.  

Nincs más dolgod, mint erre a levélre hivatkozva felhívni őket: +36 70 347-66-79 

Ha e-mailt szeretnél írni, azt is megteheted: info@arandent.huHa meg szeretnéd nézni a rendelőt, 

kattints ide: www.arandent.huHa pedig a neked szóló jelentős kedvezményekre vagy kíváncsi, 

akkor kattints ide: https://www.facebook.com/arandent.hu/app/1764981786879676/ 

Partnerkód kérhető a 06/1/51-1804 telefonszámon vagy a mtszsztitkarsag@gmail.com címen. 
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