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Megalakult a Bizalmi testület
Lezárult a Bizalmi választás, már csak az
alakuló esemény volt hátra.
A sikeresen lezárult Bizalmi választást követően
megtartottuk a Bizalmi testület alakuló ülését. Az
alakuló ülésen Németh Sándor köszöntőjét
követően adminisztrációs feladatok, az újonnan
megválasztott bizalmik bemutatkozása és rövid
kérdezz-felelek
volt
a
napirenden.

Sok sikert és jó munkát kívánunk mind a 187
megválasztott tisztségviselőnknek!

Jubileumi évkönyv
Elkészült az Audi
Szakszervezet elmúlt
jubileumi évkönyve.

Hungária
25 évét

Független
összefogó

Elkészült és már átvehető a szakszervezeti
irodáinkban az AHFSZ jubileumi évkönyve, amely
összefoglalva az elmúlt 25 évet, remek lehetőség
arra, hogy a régebbi tagjaink egy kicsit
visszaemlékezzenek, az újabb tagjaink pedig
megismerjék azt, hogy honnan és milyen utat
járva jutottunk el a mai napokig. Természetesen a
jubileumi évkönyv tagjainknak ingyenes.

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

www.ahfsz.hu

AHFSZ Hírek

www.ahfsz.hu

Találkoztunk az Audi AG
személyügyekért és szervezetért
felelős igazgatótanácsi tagjával
Szeptember 2-án látogatta meg vállalatunkat
az Audi AG két igazgatótanácsi tagja, aminek
keretében
az
Üzemi
Tanáccsal
együtt
találkozhattunk Sabine Maaßen asszonnyal.
Nagy öröm volt számunkra, hogy az Üzemi
Tanács képviseletével együtt találkozhattunk
Sabine Maaßen asszonnyal, az Audi AG
személyügyekért
és
szervezetért
felelős
igazgatótanácsi tagjával, aki most először járt
Győrben.

A közel egy órás beszélgetés során bemutattuk a
magyarországi és vállalati felépítését a
munkavállalói képviseleteknek, ami teljesen eltér
a német modelltől és törvényi környezettől. A
találkozón résztvevők mind egyetértettek abban,
hogy a győri gyár remek adottságokkal
rendelkezik ahhoz, hogy hosszútávon is
meghatározó telephely maradjon a konszern
életében.

Jubileumi pólók
25 éve összetartozunk, ezért minden Audi
Hungária Független Szakszervezeti tagunkat
szeretnénk meglepni egy fehér jubileumi AHFSZ
pólóval.
A jubileumi pólókat még júliusban, egy héten át
0-24 órán keresztül osztottuk, azonban akik nem
tudták akkor átvenni, természetesen az év végéig
továbbra is átvehetik nyitvatartási idő alatt a
szakszervezeti irodáinkban. Mindenféle mérettel
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felkészültünk, amelyeket az osztás helyszínén
hozzáméréssel (Covid helyzet miatt próbára nincs
lehetőség)
lehet
kiválasztani
annak
aki
bizonytalan a méretét illetően.
Részletekről érdeklődj az irodáinkban!
Motorgyári iroda
Járműgyári iroda

06-96/661-592
06-96/668-342

Jubileumi családi nappal ünnepeltük
meg a 25. évet
Augusztus 28-án tartottuk az AHFSZ jubileumi
családi napot a győrszentiváni Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ területén.
Hosszú, nagyon komoly felkészülés és szervezés
után egy igazán méltó családi nappal ünnepeltük
meg az AHFSZ 25. évfordulóját.
A nagyszínpad, a kisszínpad, az aréna- és gasztró
tér mind biztosították azt, hogy kicsik és nagyok
egyaránt minden pillanatban megtalálják a
számukra legvonzóbb programot. Csodálatos
előadások
és
remek
produkciók
során
szórakoztatták a közönséget Darázs Ádámék erős
ember csapata, a gyirmóti Ördöglovasok, a Face
Team akrobatikus kosárlabdázói, Herczeg Balázs
motoros, a Rendőrség-, a Honvédség- és a
Tűzoltóság alakulata, a Grimbusz színház, az
Iszkiri zenekar, a Holle anyó színház, Teofil és
csapata és nem utolsó sorban a nagyszínpadon
Tóth Tünde énekesnő, az Irigy Hónaljmirigy, a
Copacabana Show táncosai, Danny Blue, a Follow
the Flow és Dj. Cooky.
Meghívott díszvendégeink a sportcsarnokban
rendezett ünnepi eseményen vehették át a
jubileumi évkönyv első példányait.
Az egésznapos rendezvényről folyamatosan
bővülő fotókat, videókat és interjúkat teszünk fel
az AHFSZ Facebook oldalára.
Kövess minket a Facebook oldalunkon, hogy a
lehető leghamarabb értesülj az újdonságainkról.

