MTSZSZ HÍRLEVÉL 2022. év 17. hét
Ingyenes energetikai tanácsadás az MTSZSZ tagok számára
Az MTSZSZ és a Mérnöki Kamara együttműködésének köszönhetően ingyenes
energiamegtakarítási tanácsadást vehetnek igénybe a tagjaink. A tanácsadás kiterjedhet a
háztartásokban a nyílászárók cseréjétől, a falak szigetelésén és a megújuló energia használatán át
a fűtési vagy elektromos rendszerek kiépítéséig, valamint felújításáig, az alkalmazott technológiák
megújításáig minden beruházásra, amelynek célja az energiamegtakarítás hatékonyabb
energiahasználattal.
További részletek: https://mtszsz.hu/hirek/ingyenes-energetikai-tanacsadas

Új MTSZSZ tagcsoport alakult
Április elején több Kunszentmiklós Tass telepállomáson dolgozó jegyvizsgáló csatlakozott
szakszervezetünkhöz, továbbá érdekeik hatékonyabb érvényesítése érdekében tagcsoportot
hoztak létre. A Kelebia – Budapest Keleti vasútvonalon hosszabb ideig nem lesz személyszállítás,
így ebben a térségben dolgozó több száz vasutas és utas mindennapi élete változik meg. Többen
felismerték, hogy érdekeiket az ilyen összetett helyzetben csak a szakszervezet segítségével
tudják megvédeni. Legyél Te is tag: https://mtszsz.hu/csatlakozz

Ne hagyd elveszni az adód 1 %-át! Segíts, hogy segíthessünk!
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete által 2014-ben létrehozott Mérnökök és
Technikusok Egymásért Alapítvány célja az MTSZSZ váratlan és nehéz élethelyzetbe kerülő
tagjainak támogatása. Kérjük, hogy támogasd Te is adód 1 %-ával a Mérnökök és Technikusok
Egymásért Alapítványt. Segíts, hogy segíthessünk!

Adószámunk: 18647615-1-42 Részletek: Segíts, hogy segíthessünk
MTSZSZ Horgászverseny 2022
Az MTSZSZ Contitech tagszervezete horgászversenyt hirdet 2022. május 14-ére az Ezersziget
Horgásztóra, az MTSZSZ tagok számára kedvezményes nevezési díjjal.
A tavalyi évben már nyílt lehetőség a tó csodálatos környezetének megismerésére egy nagyszerű
verseny keretében, ezt a kívánjuk folytatni idén tavasszal is.
További információ kérhető és a versenyre jelentkezni Stefán Andrásnál lehet a + 36 30 210-1534
telefonszámon.
A tavalyi rendezvényről készült beszámoló és fotók
https://mtszsz.hu/esemenyek/mtszsz-horgaszverseny oldalon

megtekinthetőek:

Ingyenes szemvizsgálat a Könyves Kálmán krt-i MÁV székházban
Az MTSZSZ mindenki számára ingyenes szemvizsgálatot szervez a Rapidus Optikával közösen,
Budapesten a Könyves Kálmán krt-i MÁV székházban a 20 / C tárgyalóban.
A vizsgálat ideje 2022. május 17-én 09:00-15:00 órák között. A vizsgálatot követően
kedvezményes szemüveg vásárlási lehetőség is lesz, amelyet SZÉP kártyával is lehet fizetni.
Jelentkezés és további információ kérhető Réczkai Gabriellánál a 06-1-511-18-04 telefonszámon
vagy a https://mtszsz.hu/foglalas/ oldalon keresztül lehetséges.

