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Taglétszám alakulása

AHFSZ családi nap
2022. augusztus 13-án, már a 3. nagyszabású
AHFSZ családi napot valósítottuk meg.
Hasonlóan az elmúlt évekhez, rendkívül
tartalmas
és
sikeres
napot
zártunk
Győrszentivánon.
A délelőtti kapunyitástól, egészen 22 óráig soksok helyszínen mindenki megtalálhatta a számára
legérdekesebb szórakozási lehetőséget.
A külön erre a napra épített Arénában a Győri
ördöglovasok látványos lovas produkcióit,
valamint a tűzoltók bemutatóját lehetett
megtekinteni. Különleges produkció volt szintén
ugyanitt, hogy a családi napunk adott helyszínt az
erős emberek versenysorozat egyik állomásának.
A Parkoló nevű területen extrém motoros és
kerékpáros bemutató, valamint a győri Face Team
lélegzetelállító produkciója volt látható.
Az idei évben nem építettünk külön
gyermekszínpadot,
de
természetesen
a
legkisebbek így sem maradtak műsor nélkül. A

nagyszínpadon először a Belvárosi betyárok
zenés előadásával kezdtünk, majd Cuki- és Pötyi
bohóc szórakoztatta a kicsiket. Fellépett még a
nagyszínpadon a Kvint operett, a Club 54 és Südi
Iringó a táncosaival. A főműsor előtt, az ETO FC
Győr női NB1-es csapatát láttuk vendégül, akik
dedikált
focilabdákat
hoztak
magukkal
ajándékba. Estére már nagyon várta mindenki a
nap főműsorát, a Neoton Família nagykoncertet.
Csepregi Éváék most sem okoztak csalódást és a
jól ismert slágerjeikkel igazán fergeteges
hangulatot varázsoltak.
A korábbi évek
„humorágyú” műsorvezetői, Kovács Áron és
Harsányi Levente, az idei évben együtt csaltak
mosolyt mindenki arcára, nem kímélve a
nevetőizmokat.
Persze a jó hangulatról még sok-sok egyéb
program gondoskodott. A Selfie-boxban vicces
képeket lehetett készíteni emlékbe. Az
ugrálóvárak idén is népszerűek voltak a
gyermekek közt, de a katonaság, a rendőrség és a
tűzoltóság kitelepülésén sem volt üresjárat egy
pillanatig se. Állandó érdeklődés volt a kézműves
sátorban az arcfestés iránt és a mellette lévő
szimulátor sátorban a számítógépes játékok iránt.
Egy jó családi elképzelhetetlen lenne finom
ételek és italok nélkül. A hamburger, pizza, hotdog, frissensültek, velőspirítós, gyümölcstál és
édesség már évek óta megkerülhetetlen része a
családi napnak, akárcsak a látványra sem utolsó
élvezetet nyújtó, hűsítő koktélok.
Az AHFSZ családi napról készült videós
összefoglalókat és fotógalériákat keressétek az
Audi Hungária Független Szakszervezet saját
Facebook oldalán.
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Horgászverseny
Kollégáink a szlovák Moderné
szakszervezet
meghívására,
4
horgászversenyen vettek részt.

Új AHFSZ logó
Odbory
napos

2021-ben egy jelentős mérföldkövet értünk el,
amikor is szakszervezetünk betöltötte a 25.
jubileumi évét.

Régóta köt minket szoros és baráti kapcsolat a
pozsonyi Volkswagen gyárban működő Moderné
Odbory szakszervezethez. Rendezvényeinken
mindig szívesen láttuk őket, most az általuk
szervezett 4 napos horgászversenyre kaptunk
tőlük meghívást.

Egy jelentős korszakot magunk mögött tudva és
lezárva, az új időszakot egy megújult, friss
arculattal folytatjuk.

Az új logóval már sok kiadványon, eseményen,
vagy ajándéktárgyon lehetett találkozni, amit
hamarosan minden felületünk át is fog venni.

ETO és Gyirmót bérletek
Javában tart már a 2022/23-as NB2-es bajnoki
idény, ahol két csapatnak is szurkolhatunk.
Az AHFSZ-t képviselő kis csapatunk, Szimacsek
Tibor, Surányi Szabolcs és Baranyai Levente
igazán jól szerepeltek a nem kis koncentrációt,
kitartást igénylő versenyen és elhozták a saját
szektoruk 1. helyezését, amivel az összesített
versenyen a 11. helyen végeztek a 21 csapatból.
A remek eredmény lehetőséget adott a
jótékonykodásra is, mivel a versenyen elért
szektor győzelemért járó 130 eurót a kollégáink
a helyi szakszervezet kollégáival leegyeztetve
felajánlották egy helyi gyermek horgászklubnak.
Köszönjük szlovák barátainknak a meghívást!

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is biztosítunk
tagjaink részére korlátozott darabszámban az
ETO FC Győr és a Gyirmót FC Győr hazai
mérkőzéseinek
megtekintésére
feljogosító
bérleteket. Az irodáinkban kizárólag személyesen
igényelhető bérleteket, a hazai mérkőzéseket
megelőzően lehet átvenni egy gyors regisztrációt
követően. A mérkőzést követő héten a bérleteket
kötelezően vissza kell hozni, hogy a lehető
legtöbb tagunk részére biztosítani tudjuk a
lehetőséget.
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