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ETO bérletek

Változás az Uniqa bejelentőben
Az AHFSZ egyik legismertebb szolgáltatása már
évek óta az Uniqa-val kötött baleseti és betegségi
biztosítás.
2017.08.01-től megváltozott a bejelentőlap. Az
új bejelentőlap már elérhető a honlapunkról
(www.ahfsz.hu/dokumentumok), vagy bármelyik
szakszervezti irodánkban.
Fontos, hogy a 14 naptári napot meghaladó
táppénzes eseteknél már az új, kitöltött
bejelentővel kell felkeresni a személyügy
információs pultját. A személyügy már ezen az új
Uniqa-s bejelentő lapon fogja leigazolni a
táppénzes napokat.

Megkezdődött
a
magyar
másodosztályú
labdarúgó bajnokság, melynek idén már a WKW
ETO FC Győr is részese. Szokásunkhoz híven az
idén is vásároltunk bérleteket, amiket tagjaink a
mérkőzés hétvégéjére egy gyors feliratkozást
követően elvihetnek a szakszervezeti irodákból!
A bérletekkel a Rába ETO Futsal csapat
mérkőzései is meglátogathatók a Magvassy
Mihály sportcsarnokban. Reméljük sok örömteli
mérkőzésben és sikeres évadban lesz részünk.

Hajrá ETO, hajrá Győr!

További kérdés esetén keress minket a
szakszervezeti irodákban!

Legyél Te is AHFSZ tag!
Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342)

m.ahfsz.hu

www.ahfsz.hu

Horgászverseny és családi nap
Rekkenő hőség és 89 elszánt versenyő. Ez
jellemezte az
Audi Hungária Független
Szakszervezet 2017-es horgászversenyét.
Már kora reggel gyülekeztek versenyzőink, hogy
időben felkészüljenek a megmérettetésre. Az
előkészületek
és
az
etetés
végeztével
kezdődhetett is a verseny. A horgászoknak négy
órájuk volt bebizonyítani, hogy ők a legjobbak és
talán a legszerencsésebbek.
A verseny során ugyan rekordok nem születtek
az elmúlt évekhez képest, de így is szép számmal
kerültek halak a szákba. A legnagyobb halat
kifogó és az első tíz helyezett versenyzők,
díjazásban részesültek.
A díjazottak: 1.Kolman Zoltán, 2.Bognár Péter,
3.Horváth Jenő, 4.Bukács András Tibor, 5.Császár
Árpád, 6.Horváth Dávid, 7.Surányi Szabolcs,
8.Tóth Ferenc, 9.Jenei Árpád, 10.Cseh Dániel.
A legnagyobb hal díját Kolman Zoltán nyerte egy
5.7kg-os ponttyal.

A
verseny
mellett
további
kiegészítő
programokkal is szórakozhattak a családtagok,
illetve a családi napra kilátogatók. Volt ugrálóvár
kicsiknek és nagyobbaknak egyaránt, kézműves
foglalkozás, arcfestés, Henna- és csillám
tetovállás és a gyerekekhez még Aladin is eljött
varázslatos csodalámpájával.
Zárásként, a verseny és a keretprogramok
végeztével nagyon finom gulyáslevest és
pogácsát fogyaszthattak a résztvevők!
A versenyről és a családi napról készített teljes
képgaléria megtekinthető a honlapunkon!
www.ahfsz.hu/galeria

Reméljük jövőre újra találkozhatunk!

Az első 3 helyezett

Legyél Te is AHFSZ tag!
Részletekről érdeklődj az irodákban (G1-1592, G70-8342)
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