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Gondozzák és építik is a sétányt 

 
Egy hónapja vették birtokba a városlakók a Malom-ági Lajta-parti sétány első 

szakaszát, amit a Kisalföld ajándékozott Mosonmagyaróvárnak a Kisalföldi 

Erdőgazdaság Zrt., illetve a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. közreműködésével. 

 
A sétány a felújított Lajta-zsiliptől indul a város felé. A tervek szerint ennek folytatásaként a 

közeljövőben végig lehet majd sétálni a Malom-ági Lajta teljes hosszában a part mentén. 

 

A Kisalföld által elkészíttetett első százméteres szakasz karbantartását a Szociális 

Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Kft. vállalta. Munkatársai pedig azóta is gondozzák a 

területet. A feladat elvégzésére, a sétány rendben tartására újabb támogató, a Flex-Fény Kft. 

csatlakozott segítőként. A szociális foglalkoztatónak közel százezer forint értékű fűnyírót 

ajánlott fel a cég erre a feladatra. 

 

Suhajda Gábor, a Flex-Fény Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: ezúton is próbálják 

támogatni a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását, ezzel együtt 

örömmel vették a sétány kialakításának ötletét, amihez felajánlásukkal csatlakoztak. 

 
Sallai László, a szociális foglalkoztató ügyvezetője nagy segítségnek tartja a felajánlást, örül, 

hogy van olyan vállalkozás, amelyik önzetlenül adományoz. Mint mondta: ezzel nagyban 

megkönnyítették a vállalt feladatukat. A foglalkoztató munkatársai rendszeresen járnak ki a 

sétányra, hogy összegyűjtsék az elszórt hulladékot, illetve a gyalogút mentén rendezzék a 

zöldfelületet. 

 

Időközben a további felajánlásokból a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. folytatta a sétány 

kialakítását. Így ez már egészen a Lajta-lakókertig vezet. Ezzel már a városból is könnyedén 

el lehet jutni – szép természeti környezetben – gyalogosan a Lajta-zsilipig. 

 
forrás: kisalfold.hu 

 

 

  

 

Prémium márka egy jó ügy szolgálatában 
Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az Autopalace cégcsoport Land Rover 

márkája a LáriFári Alapítvánnyal, akik hátrányos élethelyzetben lévő, valamint 

súlyosan beteg gyermekeket támogatnak élményterápiával, vitorláztatással. 

 



    Az együttműködés kereteiben a Land Rover 1 millió forinttal támogatja az Alapítványt, 

amely 2015 nyarán összesen 7 alkalommal szervez élményvitorlázást több, mint ezer beteg 

vagy hátrányos helyzetű gyermeknek és hozzátartozóiknak, hogy ez által is segítsék a 

gyógyulásukat. A nyári program kiemelkedő eseménye a Tűzmadár-LáriFári-Land Rover 

Regatta, amelyen a Tűzoltó utcai illetve a Heim Pál Gyermekkórház gyermek-onkológiai 

centrumában daganatos betegség miatt gyógykezelt gyermekek és családjaik vesznek majd 

részt. 

 

Kerekes János a Land Rover márkát is magában foglaló Autopalace cégcsoport ügyvezetői 

igazgatója a sajtótájékoztatón mondott beszédében kiemelte: "büszkék vagyunk, hogy 

lehetőségük van egy ilyen jó ügy támogatására, hisz az ma már bizonyított tény, hogy az 

élményterápia elősegíti a gyógyulási folyamatot, illetve átsegít nehéz helyzeteken. Az 

Autopalace számára fontos a társadalmi szerepvállalás, ezért is döntöttünk a támogatás 

mellett, hisz ily módon a Cég maga is közvetve hozzájárul több száz beteg kisgyermek 

gyógyulásához, vagy például majd a szeptemberi kerekes-székes regattán keresztül olyan 

mozgássérült gyermekek élményhez juttatásához, akik e támogatás és az Alapítvány segítsége 

nélkül sosem ismernék meg, hogy milyen boldog érzés a mi gyönyörű Balatonunkon 

vitorlázni." 

 

Dr. Hosszú Adrienn, a LáriFári Alapítvány Kuratóriumának elnöke elmondta, hogy ezzel a 

támogatással most már biztosítani tudják idén is a megfelelő feltételeket a beteg, hátrányos 

helyzetű vagy mozgáskorlátozott gyermekek élmény-programjához, mert így a 

programsorozat, több mint ezer résztvevőt tud fogadni. 

 

A Regatta sorozat állomásai:  

    - június 20.: Down-szindrómás gyermekek regattája  

    - július 4.:a budapesti gyermek-onkológiai centrumokban gyógykezelt gyermekek és 

családjuk regattája  

    - július 18.: a szombathelyi gyermek-onkológiai centrumban gyógykezelt, valamint a 

budapesti Szent László Kórházban és a Miskolci B-A-Z Megyei Kórházban daganatos 

betegség miatt transzplantált gyermekek és családjuk regattája  

    - augusztus 8.: SOS Gyermekfalvakban élő hátrányos helyzetű gyermekek regattája  

    - augusztus 20.: a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozásában élő hátrányos helyzetű 

gyermekek regattája  

    - szeptember 5.: rendőr- és tűzoltó árva gyermekek regattája  

    - szeptember 19.: mozgáskorlátozott gyermekek és felnőttek regattája. 

 

Az Autopalace cégcsoport a több, mint 100 éves múltra visszatekintő holland AUTOBINCK 

tulajdona. Magyarországon 2007-ben alapították az Autopalace cégcsoportot, mely a 

Hyundai, a Jaguar és a Land Rover márkák kizárólagos forgalmazója, több márkaszerviz és 

kereskedés is tartozik hozzá. 

 

További információ: 

LáriFári Alapítvány: Dr. Hosszú Adrienn 

Telefon: 0670-453-8425 

email: hosszu.adrienn@gmail.com  

     
forrás: ots.mti.hu 

 

 



 

Idén ismét átússzák a Balatont 

 
Már csak egy hét, és ha az égiek is úgy akarják, július 4-én, a hónap első szombatjának 

reggelén ismét felsorakozhatnak a kedvtelésből úszók ezrei a révfülöpi futballpályán, 

hogy egy gyors orvosi vizsgálat után a vízbe vessék magukat az idén harmincharmadik 

alkalommal sorra kerülő Balaton-átúszáson. 

 
„Mindenek előtt a biztonság!” – idézi a balatoni nyár legnagyobb érdeklődéssel várt és 

leglátványosabb szabadidősport-rendezvényének szlogenjét Szántó László főrendező. 

Rámutat: az eddigi, 32 tóátúszáson nemhogy tragikus esemény, de még sérülés sem történt. 

Ezerfős rendezőgárda gondoskodik a zavartalan lebonyolításról, a révfülöpi starthelyen 

történő első orvosi vizsgálat után a 150 kishajóból álló úszófolyosó is a biztonságot szolgálja, 

Bogláron pedig orvosi stáb várja az ellátásra szorulókat. 

 

Az első, 1979-ben rendezett Balaton-átúszásnak 365-en vágtak neki, 1998-ban több mint 

nyolcezer próbázó tempózott a két part között, a rekordév 2003 volt, amikor 10 733-an 

vállalták az erőpróbát. 

 
„És hogy mennyire népszerű ez a tömegsportrendezvény, azt az is mutatja, hogy élsportolók, 

olimpiai és világbajnokok egész sora tisztelt meg bennünket a részvételével. Többek között 

Risztov Éva, Kovács Ágnes, Egerszegi Krisztina, az öttusázó Marosi Ádám vagy Erdei Zsolt 

is a vendégünk volt már. A magyar vízilabda-válogatott is átúszta már a tavat, rendszeres 

úszócsapat egy honvédségi erőd, és egyre több mozgássérült száll szembe a hullámokkal” – 

sorolta a részvevők összetételét a főrendező. 

 

Ha netán a kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a verseny, akkor július 11. és 18. a két pótnap. 

Ám az előrejelzés egyelőre biztató. 

 
forrás:  gondola.hu 

 

 

Július 6-án derül ki, Deutsch Tamás megy vagy marad 

 
Döntött az Magyar Paralimpiai Bizottság elnökség a rendkívüli közgyűlés időpontjáról. 

A küldöttek itt szavaznak arról, Gömöri Zsolt lemondását követően az eddigi alelnök 

vagy valaki más vezeti tovább a bizottságot. 

 
A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a közvéleményt és a tagságot leginkább érdeklő 

rendkívüli közgyűlés időpontjának kijelölésén túl döntött még olyan témakörben is, amely az 

egyik meghatározó támadási pont volt az eddigi elnök, Gömöri Zsolt ellen: a 2012 után 

beígért és elmaradt Gerevich-ösztöndíj keret megemelése ügyében. Az elnökség úgy 

határozott, hogy a sportolók, sportszakemberek munkáját támogató ösztöndíjak eddigi 32 

milliós keretösszegét,15,4 millió forinttal kiegészíti. 

 
Az átcsoportosítás nem érinti egyetlen szakmai program végrehajtását sem, a sportolók 

minden előzetesen tervezett nemzetközi kvalifikációs versenyen és edzőtáborban részt tudnak 



venni. A plusz forrás felosztásáról az elnökség határozata értelmében Deutsch Tamás alelnök 

egyeztet a sportági szakmai vezetőkkel és a Paralimpikonok Klubjának elnökségével. 

 

Az MPB elnöksége arról is döntött, hogy az ügyvitel folytonossága miatt  Deutsch Tamás 

alelnök mellett Ari Lajos elnökségi tagot bízza meg az együttes aláírási jog gyakorlásával. 

 

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége a sportszakmát sem hagyta ki, és felhatalmazást 

adott a szeptember 18-23. között Egerben megrendezésre kerülő, a riói paralimpiára 

kvalifikáló kerekesszékes vívó-világbajnokság rendezéséről szóló szerződés aláírására a 

nemzetközi szövetséggel. 

 

Az MPB Moszkva visszalépése után Hongkongot megelőzve tavaly novemberben kapta meg 

a rendezési jogot. A világbajnokság megrendezésével legjobb kerekesszékes sportolóink a 

megszokott környezetben (2010 óta rendeznek Világkupa-versenyeket a hevesi 

megyeszékhelyen) küzdhetnek a riói paralimpiai részvételi jogért. 

 
forrás: sport.hir24.hu 

 

 

 

ÚJRA NAGY SIKERT ARATOTT A VÍZIVÁROSI KÖLYÖK JUNIÁLIS 

 
Második alkalommal rendezték meg szombaton a Vízivárosi Kölyök Juniális című 

ingyenes, egész napos gyermekrendezvényt a Budai úti Interspar parkolójában. A 

vízivárosi Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda (LISZI) kezdeményezése 

révén elindított esemény aktív kikapcsolódást kínált minden egyes korosztály számára. 

A városrészben tavaly meghonosított program délelőtti elfoglaltságain ebben az 

esztendőben is több százan vettek részt. 

 
Az elmúlt esztendő nagy sikere után az idén is megszervezték Víziváros nyári 

gyermekrendezvényét, a Vízivárosi Kölyök Juniálist. A Budai úti Interspar áruház 

parkolójában tartott esemény minden programját ingyenesen vehették igénybe az érdeklődők 

egészen szombat délután 17.00 óráig. 

 



 
 

 

 

 
A több mint egy éve működő vízivárosi Lakóközösségi Információs és Szolgáltató Iroda 

(LISZI) már több nagyrendezvényt is megvalósított a városrészben élőknek. Az egyik ilyen 

alkalom volt a tavaly júniusban először megszervezett Vízivárosi Kölyök Juniális, amelyre 

már a szombat délelőtti órákban is nagyon sokan látogattak el. A színes programokat kínáló 

esemény megnyitóján Dr. Horváth Miklósné, Víziváros önkormányzati képviselője 

köszöntötte a résztvevőket. „A város nagyon találó szlogenje szerint „Székesfehérvár tele van 

élettel”. Az elmúlt évekbeli tapasztalataink azonban azt bizonyították, hogy nemcsak 

Székesfehérvár egészében, hanem a különböző városrészekben is élénk kulturális élet zajlik. 

Úgy gondoljuk, hogy a város több területének is megvan a saját magára jellemző, 

hagyományteremtő rendezvénye. Ehhez a kezdeményezéshez szeretett volna Víziváros is 

csatlakozni, így ennek érdekében elindítottuk a Vízivárosi Advent nevű ünnepségünket. Nagy 

örömömre szolgál, hogy a tavalyi évtől a LISZI segédkezik ebben a szervezőmunkában, 

amely rengeteg programot valósít meg a vízivárosiak számára. Ennek révén kiválóan tudjuk 

fejleszteni a felnőttek és a gyerekek körében is a helyi és a városi közösséget. Ebbe a 

folyamatba illeszkedik bele a Vízivárosi Kölyök Juniális is, amely a LISZI ötlete folytán jött 

létre. Ezzel a programmal az a fő motivációnk, hogy a gyermekeken keresztül az egész 

családot, így a szülőket és a nagyszülőket is meg tudjuk szólítani. Azt hiszem, nagyon fontos 

továbbá, hogy olyan rendezvényt biztosítsunk a legkisebbeknek, ahol játszva megtanulhatják, 

mit jelent egy közösséghez tartozni.” – mondta köszöntőjében Dr. Horváth Miklósné, aki 

örömét fejezte ki, hogy idén is ilyen szép számmal jöttek el a Vízivárosi Kölyök Juniálisra. 

 



 
 
A Juniális megszületésekor a szervezők célja az volt, hogy a helyszínre telepített játékokkal 

sokféle lehetőséget tudjanak kínálni a látogatóknak. Az esemény programjainak 

kialakításakor az is fő szempont volt, hogy a gyerekek olyan programelemekkel 

találkozzanak, amivel az értékrendjüket tudják fejleszteni. A módszer sikeresnek bizonyult, 

mivel a gyerekek játszva ismerhették meg a fogyatékkal élők helyzetét, illetve a rendvédelmi 

szervek tevékenységét is. A tavalyi évben már bevált programmodulokon túl ebben az 

esztendőben több újdonsággal is várták a családokat. A program szervezésében a Fejér 

Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház munkatársai is segédkeztek, akik különböző 

érzékenyítési eszközöket hoztak a helyszínre. A gyermekek nagy örömére az Alba Fehérvár 

kosárlabdaklub és kabalaállata, a Kiskenguru is megjelent a Vízivárosi Kölyök Juniálison, 

emellett képviseltette magát a Magyar Honvédség Toborzó Irodája, a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság is. Az ünnepélyes 

megnyitó után Nyári Bernadett bábelőadását tekinthették meg a résztvevők. 

 
Az egész napos vetélkedők sorát a délutáni órákban először Freestyle bemutató, a Megadance 

táncstúdió műsora, illetve Triál kerékpáros bemutató színesítette. A fellépések terén végül a 

Főnix Rock and Roll Egyesület műsora zárta a sort. Az egész napos rendezvényen Németh 

Gábor műsorvezető irányításával egy vízivárosi meglepetés rádiót is kialakítottak a 

legkisebbeknek, amelyből végig gyermekdalok csendültek fel. A helyszínre érkezők a 

regisztrálást követően egy karszalagot kaptak, amire az állomásokon történő sikeres teljesítést 

követően matricákhoz juthattak. Aki valamennyi matricát begyűjti, az nyereményt kapott. 

 



 
 
A rendezvényen megjelentek többek között olyan kísérőprogramok közül is válogathattak, 

mint a társasjáték sátor, légvár, készségfejlesztő játékok, hídépítő verseny, kerekesszékes 

akadálypálya, kerékpáros ügyességi pálya, közlekedési teszt, interaktív nyomrögzítés, vagy 

roller akadálypálya. A rendezvény valamennyi programja ingyenes volt. 

 
forrás: szekesfehervar.hu 

 

 

 

 

 

 

Egy fogyatékos testvér szeretetre, empátiára és elfogadásra tanít 

 
A legtöbb gyerkőc érdeklődve tekintget egy fogyatékkal élő gyermek felé, ha 

találkoznak. Ehhez képest a szülők többsége azonnal elfordítja lurkója fejét és megtiltja, 

hogy foglalkozzon azzal a "beteg" gyerekkel. Tabuként kezelünk egy olyan témát, amit 

ha a kicsik megismernek, azt mondják: sokat tanultak belőle. 

 
Ezek a gyerekek tudják milyen az, ha testvérük fogyatékkal él. Szerintük azonban csak 

tanultak abból, hogy a testvérük másképp látja, érzékeli a világot mint ők. 

 



 
 
"Sokat tanultam a testvéremtől, ami nagy kihívást jelentett, de hálás vagyok érte." 

 

 
"Egy speciális igényű gyermek megértésre tanít, és elfogadóvá tesz más fogyatékkal élőkkel 

szemben." 



 
"Egy fogyatékos testvér mellett felnőni nagyon különleges élmény." 

 

 
"Egy egész életen át tanítanak ezek a gyerekek." 



 
 

 
A szülő feladata, hogy merjen beszélni a fogyatékosságról gyermekével. Nem szabad 

szégyenérzetet és szánalmat keltenünk a csemetéinkben, a társadalomnak megértőnek és 



elfogadónak kell lennie, de ez rajtunk is múlik. A mi felelősségünk az, hogy a következő 

generáció ne kívülállóként kezeljen valakit, csak azért mert más, mint az átlag. 

 
forrás: csaladhalo.hu 
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                     A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

A Tha Shudrassal ünnepelte születésnapját a CsakAzértIs!Buli 
 

Egyéves születésnapját ünnepelte, fergeteges buli keretében a CsakAzértIs!Buli péntek 

este az IH Rendezvényközpontban, melyhez sztárvendégként a Tha Shudras is 

csatlakozott. 

 

Ismét hatalmasat buliztunk akadálymentesen az IH- ban. A CsakAzértIs!Buli júniusban 

ünnepelte egyéves születésnapját, melynek főszervezője a Horizont Rehabilitációs Közhasznú 

Alapítvány. Ennek is köszönhetően lehetővé vált, hogy a rendezvényen ismét együtt 

bulizhatott sérült és egészséges, fiatal és idősebb korosztály. A kezdeményezésben a 

kezdetektől részt vesz a Csongrád megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház (CSEÖH) 

is. A CSEÖH ötletekkel és anyagi hozzájárulással is segíti a bulisorozatot és közösen 

dolgoznak a Horizont Alapítvánnyal és a partnerekkel azon, hogy a kezdeményezés minél 

szélesebb körben ismert legyen.  

 

- Ebben a buliban nagyon sok munka és annál több szív van, büszkék vagyunk, hogy ma 

ünnepeljük az egyéves fönnállását - mondta el Korom Alexandra, a rendezvény ötletgazdája, 

szervezője és képviselője.  

 

- Szerencsére egyre több egészséges ember is nyitottá vált a bulival szemben- mondja Farkas 

László, magyar kerekes székes rugby válogatott oszlopos tagja, a rendezvény egyik alapítója, 

arca és képviselője. - A buli szájhagyomány útján terjed, így mindig jönnek új arcok. 

 
 

 
 



- Sajnos a sérülteknek más lehetőségük ezen a bulin kívül nincs a szórakozásra. Sokan nem 

szeretnek elmenni szórakozni egészséges emberek közé, mert furcsán érzik magukat a sok 

vizslató szempár miatt. A városban a legtöbb klubhelyiség és szórakozóhely nem 

akadálymentes, sokszor már maga a bejutás is gondot okoz, nemhogy rendelni és meginni egy 

sört. � vélekedett Farkas László. A barátok persze leviszik őket, de szeretnének önállóan 

közlekedni ilyen helyeken is, mint ahogyan azt az IH-ban is megtehetik.  

 

-Szerintem fontosak az ilyen események, eddig nem tudtam elképzelni, hogy milyen lehet 

vakon vagy tolószékben bulizni � mondta el Dóra, aki egészséges, és a kíváncsiság miatt 

ment le az eseményre. Valamint azért, mert neki is van fogyatékkal élő ismerőse.  

 

Többen panaszkodtak, hogy hiába szeretnének bulizni, de a legtöbb szórakozóhely nem 

akadálymentesített, így nehézkes vagy lehetetlen számukra a lejutás. De nem keseredtek el - 

A legjobb helyzeteket az élet adja. Mindig próbálunk leküzdeni akadályokat, de néha csak 

segítséggel sikerül - mondta egy látássérült vendég. - Volt már, hogy Pesten rám köszöntek, 

és mondták, hogy láttak a CsakAzértIs!Buliban  

 

A két havonta megrendezett bulit nagyon sokan megkedvelték, és sok a visszajáró, ismerős 

arc is. - Szeretem ezt a társaságot, szeretek itt lenni. Sok a barát és jól érzem magam. Mindig 

jövők és köszönöm, hogy itt lehetek" � hálálkodott egy látássérült hölgy. - �Itt nincs 

kiközösítés, mindenki elfogad mindenkit. Ezért szeretek idejárni! Köszönöm!"- vette át a 

mikrofont egy másik vendég.  

 

A rendezvény sztárvendége a Tha Shudras volt. - Mi az objektív igazságot hirdetjük, az 

összetartozást és az elfogadást. Ez a rendezvény nagyon jó lehetőség, hogy fizikailag is 

demonstráljuk ezt a küldetésünket - mondta el Trap kapitány, a Tha Shudras frontembere. A 

hajnalig tartó bulit ezután DJ Alma folytatta. 
 

 

forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 
 

 

Ingyenes mozi lehetőségek nyáron Budapesten 
 

 

Partmozi várja az érdeklődőket 2015 nyarán Óbudán. Szerdánként francia, angol és 

spanyol filmekből vetítenek. 

 

A filmek listája 2015 nyarán:  

 

 

 

 

 Június 24. szerda 21.00 A séf  

 

 Július 1. szerda 21.00 Későnérők  



 

 Július 8. szerda 21.00 Kétarcú január  

 

 Július 15. szerda 21.00 Csókok és gólok  

 

 Július 22. szerda 21.00 Vijay és én  

 

 Július 29. szerda 21.00 Szobrot Michael Jacksonnak!  

 

 Augusztus 5. szerda 21.00 Szexterápia  

 

 Augusztus 12. szerda 21.00 Újrahasznosított szerelem  

 

 Augusztus 19. szerda 21.00 Alabama és Monroe  

 

 Augusztus 26. szerda 21.00 Ezerízű szerelem 

 

 

Cím: Partmozi - Fellini Római Kultúrbisztró  

 

1039 Budapest, Kossuth Lajos üdülőpart 5. 

 

Részletek itt! 

 

Megrendezés dátuma: 2015 augusztus 26. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

-PÁLYÁZATOK- 
 

 

Pályázat a MEOSZ tagegyesületeiben ifjúsági csoportok, klubok számára 
 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a tagegyesületeiben 

működő meglévő ifjúsági csoportjainak, klubjainak további erősítésére, új ifjú tagok 

bevonására, újabb csoportok létrehozására, az érdekvédelmi munka megismertetésére 

és a szabadidő együttes eltöltésére alkalmas színvonalas programok, rendezvények 

szervezésére, valamint az ezeken történő részvétel támogatására pályázatot ír ki. 

 

Letölthető dokumentumok: 

 

 pályázati felhívás 

 pályázati adatlap 

 

 

Jelentkezési határidő: 2015 július 26. 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

http://obudainyar.hu/2015/05/partmozi-a-sef/
http://meosz.hu/doc/palyazatifelhivas2015.pdf
http://meosz.hu/doc/palyazatiadatlap2015.docx


 

-MUNKAAJÁNLATOK- 
 

 

Betanított munka - Takarító - Anyagmozgató (Országos) 
 

Jelige: "FŐKEFE" 

 

A FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. – az ország egyik legnagyobb akkreditált 

munkáltatójaként – több mint 4.000 munkavállalót foglalkoztat, és közel 70 telephellyel 

rendelkezik. Fő küldetése a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, 

munkavégző képességeinek fejlesztése, valamint nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatóhoz 

történő kihelyezése. Társaságunk kiemelt figyelmet fordít a megváltozott 

munkaképességű munkavállalóinak speciális foglalkoztatási jellemzőire, igényeire; 

munkaképességük legoptimálisabb hasznosítását rehabilitációs szakemberek is segítik.  

 

A több mint 60 éves múlttal rendelkező állami tulajdonú nagyvállalat az alább felsorolt 

településeken élő, illetve ezek vonzáskörzetéből bejárásra képes és bejárásra hajlandó  

 

Megváltozott munkaképességű személyek részére kínál  

jellemzően betanított munkás munkakörben történő foglalkoztatásra lehetőséget.  

 

Jelenleg betölthető pozíciók és a foglalkoztatás helyszínei:  

 

BETANÍTOTT MUNKÁS  

 

A foglalkoztatás helyszíne:  

1145 Budapest, Laky A. utca 41-49.  

1192 Budapest, Bercsényi utca 18.  

2011 Budakalász, Szentendrei út 24.  

2373 Dabas, Vasút út 105.  

2651 Rétság, Templom utca 8., 374 hrsz. ép.  

2700 Cegléd, Mizsei út 36.  

2711 Tápiószentmárton, Kossuth L.utca 1.  

3152 Nemti, Kossuth Lajos utca 76.  

3163 Karancsság, Felszabadulás út 1.  

3187 Nógrádszakál, Palóc utca 7.  

3375 Mezőtárkány, Rákóczi út 6.  

3385 Tiszanána, Fő utca 201.  

3388 Poroszló, Petőfi út 5.  

3400 Mezőkövesd, Mártírok utca 27.  

4087 Hajdúdorog, Jaczkovics M. utca 3.  

5130 Jászapáti, Aradi utca 1.  

5323 Tiszaszentimre, Arany János út 1.  

5331 Kenderes, Vasút út 3/B.  

5350 Tiszafüred, Remény utca 9.  

5435 Martfű, Kossuth Lajos utca 29.  

5435 Martfű, Munkácsy út 115.  

5920 Csorvás, Külterület alatti 0131 hrsz.  

6640 Csongrád, Fő utca 26.  

7300 Komló, Gorkíj utca 2., 2322 hrsz.  



9545 Jánosháza, József A. utca 36.  

9683 Bejcgyertyános, József A. utca 2.  

9700 Szombathely, Rumi út 142.  

9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 47.  

 

 

KÉZI ANYAGMOZGATÓ  

 

A foglalkoztatás helyszíne:  

9700 Szombathely, Rumi út 142.  

 

 

TAKARÍTÓ  

A foglalkoztatás helyszíne:  

9700 Szombathely, Rumi út 142.  

 

A meghirdetett munkakörök 8 általános iskolai végzettséggel betölthetőek.  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet „FŐKEFE” 

jeligével, a BETÖLTENI KÍVÁNT MUNKAKÖR ÉS VÁROS MEGJELÖLÉSÉVEL. 

Jelentkezését az allas@meosz.hu e-mail címre küldje. (Jelentkezésének továbbküldési 

feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet jelentkezése esetén e-

mailen küldünk meg címére.) 
 

 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

