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25 éves az AHFSZ
2021. egy jubileumi év az Audi Hungária Független
Szakszervezet életében.
1996-os megalakulásunk óta eltelt 25 évben
rengeteg különleges hatás ért minket. Kollektív
szerződés, bértárgyalások, sztrájk készültség, sztrájk,
gazdasági világválság. Együtt fejlődtünk a világ egyik
legnagyobb vállalatával mind létszámban, mind
struktúrában. Átéltünk nehéz, kihívásokkal teli
napokat és szép időszakokat amelyek hozzásegítettek
minket,
hogy
fejlődjünk,
erősödjünk
mint
munkavállalói közösség.
Ezt a 25 évet nem lehetne sikerként elkönyvelni, ha
nem lenne mögötte ilyen remek közösség, azaz a
tagság. Csak a köszönet hangján lehet gondolni a
tagságunkra, hiszen ti töltitek meg élettel a
szakszervezetet. Mindezek miatt nem kérdés, hogy a
jubileumi évet méltóképpen kell megünnepelnünk.
Terveink közt szerepel több jubileumi program és
ajándék, amelyekkel az egész év során szeretnénk
tisztelegni a mögöttünk álló időszak és a különleges
tagságunk felé.

Rendezvényeink 2021-ben
2021-ben, a vírushelyzettől sújtott 2020-as év után
szeretnénk
újra
változatos
és
színvonalas
rendezvényekkel előrukkolni a jubileumi évet is
ünnepelve.
Bízva a normális élet visszatérésében, de
természetesen továbbra is figyelembe tartva a vírus
okozta különleges szabályokat, megterveztük a
rendezvényeinket. Minden rendezvényünkről önálló
kiadványban fogunk hírt adni, de azért előzetesként
leírunk most pár infót (a változtatás jogát fenntartjuk).
Május elsején készülünk a megszokott Majális
megtartására, azonban itt a legnagyobb a lehetősége
annak, hogy a vírushelyzet még keresztbe húzza a
szándékainkat. Ebben az esetben egy későbbi időben
(júliusban) egy Állatkerti nap van a terveink közt.
Májusban két horgászversenyt is tervezünk. A
hagyományos verseny mellett megrendezésre kerül
egy jubileumi verseny is az elmúlt évek
horgászversenyeinek győzteseivel és több meglepetés
vendéggel.
Júniusra tervezzük az AHFSZ Foci kupát. Részletekkel
szintén később jelentkezünk.
Júliusban és augusztusban összesen három
alkalommal tervezünk indítani buszos kirándulást a
Balatonra, Alsóörsre.
Augusztus 28-án tartjuk a 2021-es, jubileumi Családi
napot. A rendezvény helyszíne az idei évben a
győrszentiváni Molnár Vid Bertalan sportcsarnok és
környezete lesz.
Szeptemberben az ausztriai Family parkban
tervezünk buszos kirándulást két alkalommal.
Októberben pedig az AHFSZ Bált fogjuk megtartani.

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

www.ahfsz.hu

AHFSZ Hírek

www.ahfsz.hu

2021.január 28.

Jubileumi logók

Adomány a tagjaink felajánlásából

A jubileumi évre jubileumi logó is dukál, ezért ebben
az évben különleges megjelenéssel is találkozhattok
majd
a
kiadványainkban,
reprezentációs
termékeinken és persze a rendezvényeink során.

A karácsonyi csomagok osztásakor is meghirdettük,
hogy azok a tagjaink akik a karácsonyi csomagjukat
jótékony célra szeretnék felajánlani megtehetik úgy,
hogy január végéig nem veszik át.

A jubileumi évre készített
keressétek az év során.

A felajánlott, azaz át nem vett csomagokat
folyamatosan juttatjuk el több olyan szervezethez ahol
örömet tud okozni. Legutóbb kollégáink két helyre
látogattak el az édességekkel. Az egyik helyszín a GyőrMoson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ
irányítása alatt működő Bagolyvár Gyermekotthon, a
másik helyszín pedig a szintén a Győr-Moson-Sopron
Megyei Gyermekvédelmi Központ irányítása alatt
működő Glória Különleges Gyermekotthon volt.
Mindkét helyszínen nagy köszönettel és még nagyobb
örömmel fogadták az Audi Hungária Független
Szakszervezet tagjainak a felajánlását.
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Példás összefogás és szolidaritás
A választható béren kívüli juttatások kitöltésekor
volt arra egy egyszeri lehetőség, hogy munkatársaink
a Segítő Kerekített Forintok alapítvány részére
támogatást nyújtsanak.
Az AHFSZ is kampányt indított a tagjai felé az év végén
azzal a céllal, hogy a nemes céllal működő (nehéz
helyzetbe került audis munkavállalók megsegítése)
Segítő Kerekített Forintok alapítvány működése
továbbra is zökkenőmentesen biztosított legyen.
Ebben a munkavállalók az év végi kafetéria keret
kitöltésekor tudtak a legegyszerűbben segíteni, a fel
nem használt forintjaikkal. A munkáltatótól kapott
információ alapján az idei évben munkatársaink
összesen mintegy 6 millió forinttal járultak hozzá az
alapítvány működéséhez és így a nehéz helyzettbe
került kollégáink megsegítéséhez. Ez háromszor
akkora felajánlás, mint az elmúlt évben és ékes példája
annak, hogy milyen erős közösséget alkotnak az audis
munkavállalók. Az alapítvány nevében is szeretnénk
megköszönni mindenkinek a felajánlott nemes
gesztust!

2021-ben jön a bizalmi választás
2017-től jelentős változás került bevezetésre az
AHFSZ működésébe. Első körben az elnökség lett
határozott időre megválasztva.
Az idei évben egy újabb komoly mérföldkő elé
érkezünk, méghozzá a szakszervezeti tisztségviselőink,
bizalmik választásához. Megegyezően a korábban már
az
elnökségi
tagoknál
bevezetett
5
éves
mandátumhoz, innentől a szakszervezeti bizalmik is
határozott időre kerülnek megválasztásra. A választás
előre láthatólag az áprilisi hónapban lesz végrehajtva,
természetesen a vírushelyzet aktuális állapotának
figyelembe vételével. A napokban megalakuló
Választási Bizottság hamarosan bővebb részleteket
tesz közzé.

