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A MEGHIRDETETT STRATÉGIA SZELLEMÉBEN

Személyi és szervezeti változások
A Rába Járműipari Holding Rt. a májusban meghirdetett középtávú stratégiájának végrehajtása jegyében fontos
személyi és szervezeti változtatásokat
hajtott végre a cégcsoportnál. Június
végére sikeresen befejeződött a Rába
Járműipari Alkatrészgyártó Kft. győri
üzemének integrálása a Rába Jármű
Kft.-be. Új ügyvezető igazgató irányítja a Rába Járműipari Alkatrészgyártó
Kft.-t. Átalakult a Rába Futómű Kft.
szervezete: létrejött a stratégiai üzletfejlesztési igazgatóság.
A növekedés, szerkezetváltás és hatékonyságjavítás
hármas pillérére épülő Rába-stratégia keretében számos
személyi és szervezeti változtatást hajtottak végre. Az üzletágak szintjén végrehajtott intézkedések célja a letisztult
üzleti portfolióval rendelkező cégcsoport versenyképességének és hatékonyságának további javítása.
A tervezett ütemezésnek megfelelően június végén
lezárult a Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. győri
A Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft.-nek 2005. július
18-ától új ügyvezető igazgatója
lett Urbányi László szemé lyében.
Az új ügyvezető gépészmérnök és mérnök-üzemgazdász
végzettség mellett menedzs-

gyárának integrálása a Rába Jármű Kft.-be. A főként
járműalvázakat előállító győri üzem integrációjától a
működésében rejlő előnyök jobb kiaknázását várja
a társaság. A Rába Járműipari Alkatrész Kft. élére a
beszállítói oldalon számottevő tapasztalatot szerzett,
a korszerű termelés- és minőségmenedzsmentmódszerekben jártas új ügyvezető igazgató került:
a pozíciót Urbányi László tölti be. A fémalkatrészek
gyártását fókuszába helyező üzletág eddigi megbízott
ügyvezető igazgatója, Simon István a Rába Futómű
Kft. kontrollingigazgatója lesz.
A Rába Rt. a meghirdetett középtávú stratégia
részeként megvalósította a Rába Futómű Kft.
szervezetének átalakítását is. Tovább erősödik a
kontrollingfunkció és megkezdi működését egy új
szervezeti egység, a stratégiai üzletfejlesztési igazgatóság, amely a korábbi értékesítési szemlélethez
képest lényeges koncepcióváltást tükröz. A stratégiai
üzletfejlesztés alatt koncentrált tevékenység célja
a forgalom növelése és a jövedelmezőség javítása.
Feladata a Futómű Kft. európai termék- és piaci
stratégiájának eredményes megvalósítása – szerves
fejlődés, projektalapú növekedés és eszközalapú
üzletszerzés útján. Kiemelt feladatai közé tartozik a
stratégiai lehetőségek kiaknázása a FÁK-országokban
is. Az igazgatóság vezetését az eddigi értékesítési és
marketingigazgató, dr. Szőcs Károly látja el.

ment, valamint minőség- és
termelésmendzsment szakirányon MBA - képesítést is
szerzett. A GE Tungsramnál, a
Thomas&Betts-nél, valamint a
Flextronics-nál különféle menedzseri pozíciókban végzett
munkája során megismerte és

Újabb üzletet
nyertünk
a Suzukinál
A Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyára ismét
üzletet szerzett a Suzukitól.
Ez év végétől kezdődik a legújabb Suzuki autó gyártása,
amelyhez – az új Swifthez hasonlóan – a Rábánál készülnek majd a hátsó ülésvázak, valamint az első és hátsó
üléshuzatok.
Az év elején tartott beszállítói fórumon mutatta be a Suzuki
a Swift utáni újabb családtagot. A fórumon elmondták, hogy
az új autó gyártását a második félévben megkezdik, így a
lehetséges beszállítóknak gyorsan kellett reagálni. Június
végére már kiderült, hogy elnyertük az üzletet.
A móri gyár 2006-ban ettől a Suzuki-üzlettől mintegy
2,5 milliárdos árbevételt remél.
A móriak büszkék erre az eredményre. Eddig is megbízható partnerei voltunk a Suzukinak, és örülünk, hogy még
több a közös üzlet. Nem kis eredmény ez, hiszen nemcsak a hazai versenytársakkal kellett megküzdeni ezért a
munkáért, hanem a környező országok beszállítóival is.
Az elnyert munkához Móron további beruházásokra
van szükség. Újabb hegesztőrobotokkal, présgéppel,
varrógépekkel és szabászgéppel bővül és gazdagodik a
gyár, amelyekkel remélhetőleg további üzletekre is ilyen
nagy sikerrel pályázhatunk.
Sipos Barbara

sikeresen használta a 6 Sigma,
QS 9000, Lean Manufacturingmódszereket.
Elődje, Simon István a Rába
Futómű Kft.-nél kontrollingigazgatóként dolgozik tovább.
Mindkettőjük munkájához sok
sikert kívánunk.

A kínai nagykövet
járt nálunk
Július közepén a Rába Rt. győri központjának
vendége volt Zhu Zushou, Kína magyarországi
nagykövete. A magas rangú vendéget Pintér
István, cégünk vezérigazgatója fogadta. A kínai diplomata tájékoztatást kapott a holding
felépítéséről, működéséről, a meghirdetett
stratégiáról. A tárgyalóasztal mellől a delegáció
és vendéglátóik útja a 67 ezer négyzetméteres
futóműgyári csarnokba vezetett, ahol a gyártási
folyamatokkal és magukkal a termékekkel ismerkedhettek meg.
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MEGKEZDŐDÖTT A MINŐSÉGPONTGYŰJTÉS

WP-festő kapta az elsőt
A WP-festő és -csomagoló team kapcsán
azt is mindenképpen meg kell említeni,
hogy egyik munkatársához fűződik az
első minőségpont megszerzése. Ahogy
arról már beszámoltunk, a Rába Futómű
Kft.-nél bevezetett minőségpontgyűjtő
program célja a gyártás során keletkezett hibák felismerése és kiszűrése.
Nagyon fontos ugyanis a hibák mielőbbi
feltárása, a felesleges költség minimá-

A kis kitérő után kanyarodjunk vissza
az első minőségponthoz és annak
megszerzőjéhez, Póczik Lászlóhoz. A
kilencvenes évek elején tanulmányait
cégünknél végző, immáron nyolc esztendeje nálunk WP-festőként dolgozó
munkatársunk az egyik 085-ös tengelyen, a köszörülés helyén vett észre
repedést még a festés megkezdése
előtt. Ahogy korábban is mindig, ha

A Rába Futómű Kft. termeléséről
sokat elárul az a tény, hogy a WPfestő és -csomagoló team életében
tervezett leállásra gondolni sem
lehetett. Arra viszont gondoltak,
hogy munkatársaik a nyár folyamán
szabadságra mehessenek, azért aztán a feladatok szem előtt tartásával
beosztották, hogy ki mikor maradjon
távol munkahelyétől. Dorﬁnger Károly teamvezetőtől megtudtuk, hogy
csapatuk folyamatosan dolgozik, a
festés például három műszakban
folyik. A feladat mennyiségén, valamint a munkavégzésen egyébként

Moszkvában
kiállítunk
Augusztus utolsó napjaiban rendezik
meg az orosz fővárosban a Moszkvai
Nemzetközi Motor Show-t (MIMS
– Moscow International Motor Show),
az egyetlen olyan idei kiállítást, melyen
a Rába Futómű Kft. él az önálló megjelenés lehetőségével. Ez a bemutató
kiváló lehetőséget teremt arra is, hogy
megismerjük, merre tartanak a térség
járműgyártói, ugyanakkor fontos üzleti
megbeszélések helyszínéül is szolgálhat
a vásári környezet.
A saját gyártású főhajtóművek, továbbá
a szöghajtás bemutatásával társaságunk
demonstrálja a fejlesztésben elért eredményeit, ugyanakkor jelzi a kooperációs
együttműködés szándékát is.
A meghirdetett stratégiának megfelelően a Rába Futómű Kft. ebben a
térségben is elsődlegesen a nagyobb
volumenű gyártásban és szállításban
érdekelt...
(A moszkvai kiállításról következő lapszámukban részletesen beszámolunk.)

Munkahelyeket
teremt és ment
lisra csökkentése. A hibák
gyárkapun belüli megtalálása minden munkatársunk
alapvető érdeke! Írtunk
arról is, hogy mindazok,
akik a terméken korábbi műveletekből fakadó
hibát észlelnek, és azt jelzik, a minőségbiztosítási
teamvezetőktől minőségpontot kapnak, ami tárgyjutalom beváltásakor ezer
forintot ér. Érdemes gyűjteni a minőségpontokat!
Egyrészt, mert egyszerre
ötöt is be lehet váltani (ez
ugye ötezer forintot ér),
másrészt, mert a legeredményesebb pontgyűjtőket
évente három alkalommal
külön is jutalmazzák.

egyáltalán nem érződik, hogy nyár
van, a szabadságolások időszaka. Ez
idő tájt szokás a karbantartási munkálatokat is elvégezni, ám ez a team
jelenleg ilyen értelemben szerencsés
helyzetben van. A vizes alapú festésre
történő átálláskor ugyanis alaposan
átvizsgálták a berendezéseket és elvégezték a felújítási munkálatokat.

MIMS
AUGUSZTUS VÉGÉN

hibát észlelt, szólt a minőségbiztosítási
szakembernek, aki megtette a szükséges intézkedéseket. Ezúttal azonban
Póczik László meglepetésére, más
is történt. Megkapta a társaság első
minőségpontját.
– Jó kezdeményezésnek tartom ezt
a pontgyűjtő rendszert – emelte ki
az „első pontos” munkatársunk. – A
hibát persze nem azért vettem észre,
mert érte jutalmat kapok, hanem mert
ﬁgyelnünk kell a minőségre. Ugyan
olvastam a pontgyűjtésről, de ez akkor
eszembe sem jutott. Meg is lepődtem,
amikor megkaptam a minőségpontot.
Az azonban érezhető, hogy a teamünkben azóta talán még inkább ﬁgyelnek
az esetleges hibákra, így nagyobb
eséllyel lehet még időben kiszűrni és
kijavítani a minőségi problémát.
B. F.

Időközben a kiosztott minőségpontok száma ötre emelkedett, aminek négy
munkatársunk örülhetett. Mindez azt jelenti, hogy van olyan kollégánk, aki
már kétpontos. A laborban dolgozó Alasztics Józsefné nevéhez fűződik a
két hiba észlelése és így a két minőségpont megszerzése. Rajta kívül a külön
cikkben bemutatott Póczik László, valamint Fajkusz András és Zsolnai Szilárd (mindketten a kiegyenlítőműház-teamhez tartoznak) gyűjtött egy-egy
minőségpontot.
Csak így tovább! Pontosan!

Tovább gyorsult az elmúlt időszakban a
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében benyújtott pályázatok feldolgozása: a július
közepéig beérkezett 22 ezer 589 pályázat
hetvenhét százaléka ügyében már végleges
döntést hoztak a felelős minisztériumok.
A nyertes pályázatok száma július közepén
meghaladta a kilencezret. Ezzel eddig 464
milliárd forint értékű támogatás talált
gazdára, ami a Magyarországot megillető
hároméves támogatási keret több mint 68
százalékának felel meg. A nyertes projektek az ország mintegy 1600 települését
érintik, és több mint 30 ezer új munkahely
megteremtéséhez, valamint majdnem 86
és félezer meglévő munkahely megtartásához járulnak hozzá.
A pályázók számára eddig kiﬁzetett támogatás összértéke 25,1 milliárd forint.

Jubilánsokról
legközelebb
Szokásainknak megfelelően, a nyár
közepén megjelenő négyoldalas, feketefehér kivitelű magazinunkban ezúttal
sem közöljük a törzsgárdatagságukat
júliusban ünneplő munkatársaink nevét.
A júliusi névsort – természetesen az
augusztusi ünnepeltek neveinek társaságában – a szeptember 2-án megjelenő
következő magazinunkban találják meg
kedves olvasóink.
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SZÍNFOLT A FEJLESZTÉSBEN

Két új megmunkálóközpont érkezett
A zöldek közé került két, fehér-kék színű gép. A berendezéseken a név és a típusszám azonban megegyezik:
Heller MCH 250. A Rába Futómű Kft. 67 ezer négyzetméteres csarnokában, a tengelycsuklógyártó cellában
helyezték el – elődei társaságába – a Siemens 840D
digitális CNC-vezérlésű megmunkálóközpontokat.
Nagy György beruházási gyártásfejlesztő mérnöktől megtudtuk, hogy a berendezéseken a beüzemelés keretében
ott jártunkkor a gépképességi indexek megállapítása folyt.

A Németországból július elején érkezett vadonatúj központok három műszakban üzemelnek. Egyikük FF-típusú,
a másikuk Como-i tengelycsuklókat állít elő. A gyártásra
Renishaw márkájú, munkadarabmérést segítő lézeres
mérőrendszer is felügyel majd, amely ugyancsak része a
két új megmunkálóközpontnak.
A (még) hófehér berendezések környezetében rövidesen elkészülnek a kiszolgálóelemek, s a közeljövőben
egy szerszámbázist is kialakítanak.

EZERNÉL IS TÖBB IGÉNYLŐLAP

Nyugdíjpénztári
kiﬁzetések

Tízéves a Rába Önkéntes Nyugdíjpénztár. Ez a kerek születésnap ünnep a
tagságnak is. Mint azt minden bizonynyal valamennyien tudják: akik tíz
esztendeje tagjai a pénztárnak, első
alkalommal juthatnak hozzá a megtakarításukhoz. Adómentesen azonban
az egyéni számla összegéből csak a
hozam és az értékelési különbözet vehető fel. Aki most él a lehetőségével és
kivesz pénzösszeget a nyugdíjpénztári
számlájáról, az legközelebb három év
elteltével teheti ugyanezt. Tehát aki
2005 augusztusában veszi fel a pénzt,
az legközelebb 2008 augusztusában
teheti ugyanezt.
A Rába Önkéntes Nyugdíjpénztártól
kapott információk szerint már ezer feletti a beérkezett kiﬁzetésigénylő lapok
száma. Kivétel nélkül mindenki csak az
adómentesen felvehető megtakarítására, vagy abból bizonyos összegre tart
igényt. A kiﬁzetések augusztus elsejével
kezdődnek.
A kitöltésnél akadnak típushibák,
amikre ezúttal felhívnánk a ﬁgyelmet.

Az igénylőlapon sokan nem a bankszámlaszámukat tüntetik fel, hanem
a bankkártyájuk számát – erre tessék
ﬁgyelni! Törvényi előírások alapján, a
pénztártagoknak is regisztráltatniuk
kell magukat, s bizony többen ezt még
nem tették meg. Nagyobb probléma
ebből nincs, mindössze annyi történik:
a pénztár értesíti a tagot, hogy regisztráció céljából személyesen még egyszer
be kell fáradnia a Rába Nyugdíjpénztár
irodájába.
Nagyon sokan élnek az adókedvezménnyel járó beﬁzetéskiegészítéssel.
Azok számára, akik az adókedvezményt
havonta veszik igénybe, mindenképpen
a banki átutalás és nem pedig a készpénzes ﬁzetés a javasolt.
A Rába Önkéntes Nyugdíjpénztár továbbra is készséggel áll az érdeklődők
rendelkezésére, ezért ha bárkinek kérdése van akár a pénzfelvétellel, akár az
adózással kapcsolatban, keresse meg a
pénztár munkatársait akár telefonon – a
(96/62) 41-31, 41-38, 41-68 (városi) és
belső számokon –, akár személyesen.

Nagy György beszélt arról is, hogy a megmunkálóközpontok terén még akad fejlesztési teendő. A
jelenlegi leterheltséget figyelembe véve várható
még további, más típusú megmunkálóközpont
beszerzése – a beszállító cégek versenyeztetése
után. A fő cél a termelékenység és hatékonyság
növelése, mindez természetesen javuló minőséggel
párosulva.
(B.)

Ötlet: már 77
A nyár derekán sem lanyhul munkatársaink ötletadó kedve. Az eltelt bő egy hónapban tizennégy újabb javaslat érkezett be az illetékesekhez, így most már az idei ötletek száma eléri a
hetvenhetet.
Az utóbbi időszakban Varga Sándor (karbantartás) volt a legaktívabb, három ötletkártyát
töltött ki és dobott a ládába. Két-két ötlettel vétette magát észre Adler István (műszaki team),
Tóth Vilmos (kovácsteam), valamint Farkas László (kiegyenlítőműház-team).

Újabb anyagi forrás
A tavaly májusban hatályba lépett EU–EGT
szerződés értelmében az Európai Gazdasági Térség (EGT) azon országai, melyek
nem tagjai az uniónak (Norvégia, Liechtenstein és Izland), díjat ﬁzetnek a belső
piaci részvételért. Ez a hozzájárulás képezi
az EGT Finanszírozási Mechanizmus elnevezésű új támogatási forma alapját.
A támogatás teljes összege 2004–2009
között, öt éven keresztül évi 120 millió
euró, melyből hazánkra 10 százaléknyi,
azaz mintegy 12 millió jut.
Ezen túlmenően, a tíz újonnan csatlakozott ország részére Norvégia kétoldalú
szerződéseket kötve „megalkotta” a
Norvég Alapot, melynek teljes összege
ugyancsak öt évre évi 113 millió euró,
ebből Magyarország 13 százalékkal, azaz
évi 15 millióval veheti ki a részét.
Összefoglalva: hazánk öt éven keresztül
ily módon évi 27 millió euró (mintegy

hatmilliárd forint) támogatáshoz jut. A
támogatások formájában nyújtott hozzájárulás egyik alap esetében sem lépheti túl
a projektköltségek 60 százalékát, kivéve
a központi kormányzati, regionális, illetve
helyi önkormányzati forrásokból egyéb
módon ﬁnanszírozott projekteket, ám
a hozzájárulás ezek esetében sem lehet
több, mint az összköltség 85 százaléka.
A támogatható tevékenységek sorába tartoznak a környezetvédelmi beruházások,
így például a zajcsökkentéssel, zajvédelemmel összefüggő projektek, valamint a
szennyezést nem okozó „tiszta technológiák” bevezetésének elősegítése. Támogatás
nyerhető a humánerőforrás-fejlesztés és
oktatás tárgykörben a felnőttképzésre,
a szakképzésre és az élethosszig tartó
tanulásra – de a program anyagilag segíti
a kutatási tevékenységeket, a tudományos
munkákat.
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KAIZEN BLITZ-ES MILLIÓK

ISO TS FELÜGYELETI AUDIT

Sikeres volt Eredményesen szerepeltünk
a hatodik is
A Bagdi Ferenc (technológia), Szabó Sándor (karbantartás), Máthé Zsolt (gyártósor), Dobos Imre (szerszámüzem), Csenger Lajos (minőségbiztosítás) összeállítású,
integrált tengelycsuklógyártó-sort vizsgáló team a Kaizen
Blitz 6 keretében a záróprezentációval hivatalos feladata
végére ért. A csoport az eső héten megoldott feladatok
összefoglalása mellett elsődlegesen a „házi feladatként”
megoldásra váró, általuk meghatározott témák teljesítéséről beszéltek.
A projekt esetében ezúttal is sikerről beszélhetünk, amit
a javaslatok és változtatások nyomán megspórolandó öszszegek ugyancsak egyértelműsítenek. Az egy éven belüli
7,3 millió forintot, míg az egy éven túli megtakarítás plusz
8,8 millió forintot jelent társaságunk számára.

javaslatai viszont voltak. Azok megvalósítása végett
társaságunknál már el is készítették az intézkedési
tervet...
A mostani felülvizsgálat négy napja során az auditáló
cég szakembere a már említett kötelező elemek
mellett megnézte a teljesítménymutatókat, értékelte
a reklamációk kezelését, áttekintette a kommunikáció-menedzsment és az információ-menedzsment
működését, vizsgálta az általános rendet, továbbá
a gépek környezetének állapotát, s „nagy falatként”
ﬁgyelmet fordított a megelőző karbantartási tevékenységünkre.
Bölöni Károly a program szerint legközelebb a tél
közeledtével érkezik a Futómű Kft.-hez. A novemberi
auditáláskor többek között a képzés, a kompetencia,
a dokumentumkezelés, a gyártástervezés, valamint az
öntöde- és kovácstechnológia értékeléséből áll össze
a felülvizsgálat végeredménye.
B. F.

A Rába Futómű Kft. a közelmúltban sikeresen
átesett a félévente szokásos, ISO TS felügyeleti
auditáláson, amelynek keretén belül a Lloyd’s
szakembere ellenőriz bizonyos rendszereleme ket. A tanúsítás érvényességi ideje, azaz három
esztendő alatt kell eljutnia minden területre, így
lesz teljes körű a felülvizsgálat. Vannak persze
olyan elemek, amelyek általában egyetlen ellenőrzés hatásköréből sem maradnak ki, fontosságuknak köszönhetően a felügyeleti auditálások
állandó programpontjának számítanak. Ilyen
például a vezetőségi átvizsgálás, a belső auditok,
a helyesbítő tevékenységek, valamint a vevői
követelmények teljesítésének elemzése.
Kovács József, a Rába Futómű Kft. minőségrendszer-fejlesztési teamvezetője lapunknak nyilatkozva
elmondta, hogy a nyári felülvizsgálat során Bölöni
Károly, a Lloyd’s auditora „nem megfelelőséget”
nem talált, észrevételei és fejlesztési pontokra tett

Tájékoztatott ELBÚCSÚZTATJUK A SZÜNIDŐT
érdekképviselet Rába családi nap

Az igazgatósági ülést követően a szokásoknak megfelelően Pintér István, a Rába Rt. vezérigazgatója tájékoztatót
tartott a társaságnál működő érdekképviseletek képviselőinek. Ahogy azt Alper Lászlótól, a Rába Munkavállalók
Szakszervezete elnökétől megtudtuk, a vezérigazgató
az igazgatósági ülés napirendi pontjain és a publikus
döntéseken túl értékelte az előző időszak eredményeit és
összefoglalta a következő ciklus feladatait. Szólt az üzleti
lehetőségekről, az alkatrész-üzletág átalakításáról, valamint az öntödei projekt alakulásáról. A találkozó során
mindkét fél elégedetten nyugtázta, hogy a bérfejlesztés
körül kialakult vita megnyugtatóan rendeződött.

KSH-ADATOK

Emelkedtek
a keresetek
Az idei év első öt hónapjában a bruttó átlagkereset 11,5, a nettó 12,1 százalékkal emelkedett.
A foglalkoztatottak száma stagnált – adta hírül a
Központi Statisztikai Hivatal.
A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 157 200, a nettó átlagkereset
102 500 forint volt az év első öt hónapjában. A
prémiumok nélkül számított rendszeres kereset
növekedési üteme 6,9 százalék volt a tavalyi év
hasonló időszakához képest.
A foglalkoztatottak száma 2,78 millió volt az év
első öt hónapjában – ez gyakorlatilag megegyezik
a tavalyi év hasonló időszakának adatával.

A Rába Járműipari Holding Rt. támogatásával, a Rába Munkavállalók
Szakszervezete szervezésében szünidő-búcsúztató családi napot tartanak
augusztus 27-én Győrött. Az utolsó
nyári szombaton rendezendő esemény
helyszínéül Kiskúton, a műjégpálya és
az állatkert közötti terület szolgál.
A program délelőtt 10 órakor a Vaskakas
Bábszínház műsorával indul. Az ötvenperces programot fél 12-kor a Judit és a
zenemanók fellépése követi. Az egy és
két óra közötti 60 percen igazságosan
megosztozik a Marina táncegyüttes,
valamint Maksa Zoltán humorista. Ezután félórás V-Tech-koncert következik,
majd újabb 30 percre a Marina táncosai
lépnek színpadra. A 16 óráig hátralévő 45
percben a Győri Nemzeti Színház művészei musicalekből
adnak elő közismert dalokat.
A színpadon zajló, színvonalas műsorszámokkal párhuzamosan várja majd az érdeklődőket a Tempo egészségsarok, továbbá különféle gyermekvetélkedőkkel is
kedveskednek a legﬁatalabb korosztálynak. A családi
napra kilátogatók kedvezményesen tekinthetik meg
a folyamatosan szépülő győri állatkertet.
A családi napon adják át a Rába
Rt. kispályás labdarúgó-bajnokság
legeredményesebb csapatainak
és játékosainak a díjakat. A nyolc
együttes részvételével zajlott
küzdelemsorozatot a THMMB
FC csapata (Kozák Csaba, Farkas

*

Egy kép tavalyról
Kedvezmény az étkezésnél is igénybe vehető. A
Rába-dolgozó és házastársa (élettársa), valamint
gyermekeik mindössze 200 forintért igényelhetik
a meleg ételre és az üdítőre vagy sörre beváltható
bont. Természetesen további hozzátartozókat is
szívesen látnak a szervezők, ám részükre teljes áron
kell megváltani az étkezési jegyet, ami 800 forint lesz.
Igényléseket augusztus 1–15. között várják a Rába
Munkavállalók Szakszervezete helyi bizalmijai.

*

*

János, Rácz Imre, Horváth Ákos,
Irmes László, Vass István, Kilián
Kálmán, Frank László) nyerte. A
Meglepetés lett a második, a Vörös
kisfröccs a harmadik. (A további
sorrend: 4. Jármű, 5. Mandelli, 6.
Brugge, 7. Gyertek le, 8. Kovács.)

A legjobb gólvágó Farkas János
(THMMB FC) lett, 27 találattal. A
gólkirályi címért folytatott versengésben Páncél Dávid (Meglepetés
– 24 gól) lett a második, Vass
István (THMMB FC – 20) pedig a
harmadik.
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