MÉRNÖKÖK ÉS TECHNIKUSOK SZABAD SZAKSZERVEZETE
A jelen szakszervezete a jövő biztonsága

MTSZSZ HÍRLEVÉL 2017. év 11. hét
Döntött az Országgyűlés
Az országgyűlés munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így idén április 14-től
négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.
A parlament 163 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta az indítványt. Ezzel tizenegy
olyan munkaszüneti napunk lett, amelyek hétköznapra esnek, illetve eshetnek: január 1-je,
március 15-e, nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20-a, október 23.,
november 1-je, december 25-e és 26-a.
Foglalkoztatáspolitikai konferencia
Március 9-én Buzásné Putz Erzsébetnek az MTSZSZ elnökének előadása is hallható volt a
"Foglalkoztatás és béremelés az állami szektorban" konferencián, ahol Dr. Simon Attila aki a
munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár a béremelések megvalósulásáról az állami
szférában, míg Dr. Fónagy János államtitkár az állam bér és munkaerő-piaci politikája a
közszférában és az állami vállalatoknál témában tartottak előadást. Szakszervezetünk elnöke a
MÁV-csoportban lezajlott bértárgyalások eredményét ismertette.
Ingyenes szemvizsgálat Békéscsabán március 23-án
- 09:00 - 15:00 órák között a békéscsabai vasútállomáson az oktatóteremben ingyenes
szemvizsgálatra és kedvezményes szemüvegvásárlásra lesz lehetőség.
A vizsgálat mindenkinek (nem csak MTSZSZ tagoknak) ingyenes, de jelentkezni kell a 06/32-71
vagy a 30/661-2380 telefonszámon. Az MTSZSZ tagjai 30%-os kedvezményt kapnak a
szemüveglencse, vagy a keret árából, továbbá 5000 Ft-os árengedményt is biztosítunk számukra.
Az IMAX mozi szakmai programja is sok tagunk jelentkezett
A másfél évvel ezelőtt megkezdett szakmai programsorozatunk 2017. évi első állomása a
budapesti Cinema City IMAX mozijába és annak géptermeibe vezetett, ahol megismerkedhettünk
a filmek világával, valamint a vetítések kulisszatitkaival. Kilenc évvel ezelőtt a Kerepesi úton nyílt
moziban 3888 szék található a 23 teremben, amelyből 5 VIP, 1 IMAX és 17 multiplex. A mozit
évente 1.5 millió ember látogatja meg. "Az IMAX teremben a vetítés alatt három dimenziós
látványban részesül a közönség, a vászon teljesen betölti a nézőteret, amelynek magassága 18
méter, szélessége pedig 24 méter és kb. 400 kg. A programon sok filmbarát és mozirajongó
MTSZSZ tag vett részt, az eredetileg meghirdetett egy alkalom mellé, még másikat is szerveztünk.

Kedvezmény a Vörös Postakocsiban - Tradicionális magyar konyha a Kálvin tér közelében
Budapesten a IX. kerületben a Ráday utcában található Vörös Postakocsi étterem az általa
nyújtott szolgáltatások árából 10% kedvezményt biztosít (kivéve a menü és az akciós kínálat) az
MTSZSZ tagjainak. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az igénylő az MTSZSZ
tagságát a tagkártyájával igazolja. A Vörös Postakocsi étterem a hagyományos magyar konyha
ételeiből kínál nagyon széles választékot az idelátogatóknak a budapesti belváros szívében. Az
étterem minden nap 11:00 - 24:00 között várja vendégeit.
Elérhetőségek: http://www.vorospk.hu ; www.facebook.com/vorospostakocsi ; info@vorospk.com
Kérjük, hogy a facebookon "kedveld" szakszervezetünk oldalát! www.facebook.com/mtszsz
1087 Budapest Kerepesi út 3.
E-mail: mtszsz@mtszsz.hu www.mtszsz.hu

