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Varázstollal tisztelegtek Lachober Máriának (TV Ajka videójával) 

 
„Fény vagy te is, lobogj hát, / Melegíts és égess, / Hinned kell, hogy a világ / Teveled is 

ékes”. Ezt a Tóth Árpád idézetet tűzte mottóul az ajkarendeki Laschober Mária Német 

Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola a gáláján. A nyáridéző rendezvény kellemes, 

masnis dekorációk közt vette kezdetét. 

 

– A pedagógus anyaga a legérzékenyebb, legváltozékonyabb anyag, a gyermek. Sikereink, 

kudarcaink, álmatlan éjszakáink az ő kezükben vannak, akik időként könnyen, szépen 

alakíthatóak, mint a fa, néha áteresztenek mindent, mint a homok, majd mesterien 

formálhatókká válnak, mint a jól előkészített agyag. Meg kell küzdenünk velük, amikor 

kemények mint a kő, és szeretni kell őket, amikor sérülékenyek mint a gyémánt. – Ezekkel a 

gondolatokkal nyitotta meg az idei Laschober gálát Szirmainé Vinkelmann Amália igazgató 

június 2-án a VMK színháztermében. 

Elmondta, pedagógusai fontosnak tartják, hogy az iskola értékrendjét ne csak intézményen 

belül ismerjék meg, hanem azon kívül is. Ezért 2015-ben, Laschober Mária születésnapján, 

egy pályázatot írtak ki a tankerület és a város iskolái számára Varázstoll címmel. A pályázat 

témája bármilyen iskolai élmény, kedvelt, szeretett pedagógus volt. Az idei tanévben négy 

iskolából harminchat pályamunka érkezett be. A zsűrizésben Németh Imréné, az iskola volt 

magyar szakos tanára segédkezett. Érdekes, sokszínű fogalmazások, kedves költői 

szárnypróbálgatások kerültek megmérettetésre, amelyek díjait Töltl Zoltán, a német 

nemzetiségi önkormányzat elnöke adta át. A zsűri tagjai 12 résztvevőt jutalmaztak. Az alsó 

tagozatosoknál első lett Szabó Adél (Nyirád) és Peternics Zalán (Borsos), második Kucsera 

Dávid (Úrkút) és Körmendi Noel (Borsos), harmadik Kovács Luca és Csont Rebeka 

(Laschober). A felső tagozatosoknál Kovács Virág, Fáskerti Virág és Tokolics Aisa lett a 

sorrend (mindannyian Laschober). Különdíjat kapott Sinkai Lili (Borsos), Novák Lara 

(Úrkút), Horváth Martin (Laschober). 

A közelmúltban volt az iskola névadójának születésnapja ezért az intézmény minden diákja 

egy-egy produkcióval tisztelgett a nagy múltú pedagógus előtt. A repertoár széles volt. A 

könnyebb táncos és zenei számok mellett a német nyelvű előadások és hagyományok is 

előtérbe kerültek. Ennek jegyében a második és harmadik osztályos diákok sváb táncot 

mutattak be valamint egy német nyelvű darabot is előadtak. Ugyancsak tánccal és német 

darabbal készültek az ötödik osztályosok is, akik a városlődi nemzetiségi versenyen díjazott 

táncukat ropták a színpadon. Nagy sikert arattak a második és negyedik osztályosok humoros 

darabjai is. A harmadik évfolyam tanulói A muzsika hangjaira mozogtak a színpadon, míg a 

hatodik osztályosok a 48-as márciusi forradalom hősei előtt tisztelegtek előadásukkal. 

 

 A furulya szakkör tagjai bájosan vették az első fellépésüket. A gálán fellépett az iskola 

énekkara is, és Pákai Péter 7. osztályos tanuló tolmácsolásában Karinthy Frigyes Előszó című 

versét is meghallgathatták a meghívott vendégek és szülők. Péter ezzel a verssel harmadik 

helyezést ért el az iskolai szavalóversenyen.  



Az estet egy komolyabb, szívszorító, és a mai magyar valóságot jól tükröző témájú színdarab 

zárta. Ebben Éden, a terápiás kutya is színre lépett, s ezzel sikerült a darabba némi humort is 

csempészni. A hetedikesek előadása egy mozgássérült kislányról szólt, akit betegsége folytán 

nem fogadtak el az osztálytársai, nem hívták kosarazni vagy játszani. A kerekesszékbe 

kényszerült diáklány nem keseredett el ezen, hanem megmutatta társainak, hogy a kutyája 

segítségével ő is meg tudja csinálni azokat a dolgokat, amiket a többiek, így ő is ugyanolyan 

értékes, mint bárki más az osztályban.  

 

Ezzel rámutatva arra, hogy mennyire fontos és lényeges dolog az esélyegyenlőség biztosítása, 

mert a fogyatékos ember is ugyanolyan hasznos tagja tud lenni a társadalomnak, mint a nem 

fogyatékos társaik. 

 

videó: https://youtu.be/F3YJ3MynBTE 

 
forrás: ajkaiszo 

 

 

 

Varázsunk van” – A Katolikus Szeretetszolgálat zarándoklata Mátraverebély-

Szentkútra 
 

A tavaly hatvanöt éve alapított szeretetszolgálat intézményeinek mintegy kétszáz lakója 

és dolgozója június 3-án, Jézus Szíve ünnepén Mátraverebély-Szentkúton találkozott. 

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök sok lelki megerősítésre vágyó 

gondozottat a betegek szentségében részesített. 

 

 
 

„Szívvel, szakértelemmel – válaszolja Egervári Ágnes, a Katolikus Szeretetszolgálat vezetője, 

amikor arról kérdezem, milyen szlogen jellemezné legjobban a szervezetnek általa és csapata 

által megálmodott arculatot. – A hitbeli elköteleződés és a profizmus egyidejű hangsúlyozása 

azért fontos, mert szeretnénk, ha komolyan vennének bennünket az egyházon kívül is, és ha 

meg tudnánk értetni a világgal, hogy a segítő lelkület és a szakmai színvonal kéz a kézben 

https://youtu.be/F3YJ3MynBTE


járhat, sőt erősítheti egymást. Ez a megfontolás húzódik meg konferenciákon való 

szerepléseink mögött – ilyen volt például az április 21–23-án Budapesten zajló Alzheimer-

világkonferencia, amelyen hét előadással voltunk jelen. És van még egy fontos törekvésünk: 

hogy saját értékvilágunk szellemében mi magunk neveljünk ki, képezzünk és képezzünk 

tovább segítő szakembereket. A szociális szakma viszonylag fiatal még, az egyházi 

karitásznak viszont, amely a gyökerének, elődjének tekinthető, ősi, sok évszázados története 

van. A jogszabályi környezet a professzionalizálódás irányában hat, mert roppant szigorú 

elvárások jellemzik. Ezeknek nekünk is meg kell felelnünk, de soha nem akarjuk elfelejteni, 

mi a keresztény háttere, motivációja annak, amiért vagyunk, amiért tenni akarunk. Ezért 

fokozottan törekszünk a hitbéli indíttatás és a szakma összhangjára, egyensúlyára.” 

 

Munkatársak és lakók egyaránt sokan érkeztek a találkozóra. Különösen népes, kedves és 

összetartó csapat az ipolytölgyesieké, a szeretetszolgálat egyetlen olyan – augusztusban 

harmincéves jubileumát ünneplő – intézményéé, amely nem idősekről, hanem tizenhat 

évesnél idősebb középsúlyos, súlyos és halmozottan fogyatékos emberekről gondoskodik. 

Vezetőjüket, Szalai Zsuzsannát arról kérdezem, mi az a plusz, amit ez az otthon katolikus 

voltából fakadóan ad más hasonló profilú intézményekhez képest. „Varázsunk van, azt 

szokták mondani – válaszolja –, de hogy pontosan miből fakad, azt nem könnyű 

megfogalmazni. Egész biztosan nagy szerepet játszik benne lakóink tisztasága, gyermeki 

lelke. Sokszor egyenesen ők mutatnak példát nekünk.” 

 

 
 

„Tizenegy, illetve a közelmúltban a kastélyépület leromlott állapota miatt bezárt hejcei 

otthonunkkal együtt – amelyről még nem szeretnénk múlt időben beszélni – tizenkét 

intézményünk van – mondja Vajda Norbert, a szeretetszolgálat szakmai igazgatója. – Ezekben 

hétszáz munkatárs körülbelül ezer lakóról gondoskodik. Mivel az átlagéletkor egyre nő, egyre 

gyakoribb a demenciás esetek – a kognitív funkciók hanyatlásával járó, leggyakrabban az 

Alzheimer-kórral összefüggő – előfordulása, és Magyarországon erre egyelőre nincsen 

intézményes válasz. Ezért a püspöki konferencia támogatásával, a kormányzattal 

együttműködve mi vállalkoztunk az interprofesszionális, azaz különböző szakmák 

tapasztalatait hasznosító demencia-alapprogram, a demensellátás módszertanának 

kidolgozására (a témáról a szeretetszolgalat.hu és az inda.info.hu oldalakon olvashatnak 



többet). Nagy szakmai elismerésnek tekintjük, hogy bennünket, egy egyházi intézményt 

tekintenek a legalkalmasabbnak erre a feladatra. 

 

Van egy keresztény és szakmai szempontból egyaránt jelentős ügyünk. Hogy küzdjünk az 

ellen a szemlélet ellen, amely a demens emberekről lemond, az ő lelki igényeikről 

megfeledkezik, és kizárólag fizikai ellátásukat tartja fontosnak. Küldetésünknek tartjuk az 

úgynevezett bazális, minden érzékszervükre ható stimulációnak az ő gondozásukban való 

alkalmazását, amely érző lényként kezelésük szakmailag legkorszerűbb, nemzetközileg 

jegyzett módja. Belga és holland szakemberekkel együttműködve azon dolgozunk, hogy ez 

mind nagyobb teret nyerjen nálunk.” 

 

„Egyetlenem – mindannyiunknak, minden egyes embernek ezt mondja az Isten. Az Isten, aki 

rajtunk keresztül akarja a világnak a szeretetét megmutatni” – fogalmazott prédikációjában 

Palánki Ferenc. 

 
forrás: magyarkurir.hu 

 

 

 

 

Íme a kisautó mozgássérült gyerekeknek! 
 

Egészen egyedi megoldás járásproblémákkal küzdő gyerekeknek. 

 

Magyarországon régen a pedállal hajtós kisautó volt minden gyerek álma. Azóta vannak jóval 

modernebb változatok is, ez azonban egészen különleges. 

 

A GoBabyGo névre hallgató járgányt olyan gyerekeknek fejlesztették ki, akik valamilyen 

rendellenesség, baleset miatt nem képesek járni. Az elemmel működő járgányt egy 

gyerekorvos-kutató fejlesztette ki, és sokkal nagyobb mobilitást ad a kicsiknek, mint például 

egy járókeret, ráadásul nagyságrendekkel szívesebben használják. 

 

 



 
 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

 

 

 

Végre! Elkaptak egy olyan sofőrt, aki egy más nevére kiállított mozgássérült-

igazolvánnyal parkolt 
 

Szinte minden városban akad olyan hely és pillanat, amikor egy feltűnően nagy és szép 

autóval valaki a mozgássérülteknek fenntartott helyen parkol – az esetek többségében 

rokkantsági kártya nélkül, de sokszor kint hever az igazolvány a műszerfal tetején. 

Olykor az az érzésünk, nem biztos, hogy mindenki jogosult az igazolvány használatára, 

és ez az érzés csak erősödik bennünk, amikor meglátjuk a fess, zakós úriembereket 

rohanva beszállni a luxusautókba. 

 

Azt nem tudjuk, pontosan mik is voltak az eset körülményei, de a rendőrség most közölt egy 

hírt Debrecenből, miszerint nyomozást indítottak egy férfival szemben, aki a gyanú szerint 

édesapja mozgáskorlátozott parkolási igazolványát használta fel úgy, hogy a jogosult nem 

tartózkodott a helyszínen. 

 



A rendőrök szombat délután, a Kálvin téren igazoltatták 41 éves férfit, aki körülbelül egy 

órával korábban gépkocsijával leparkolt egy fizetős várakozóhelyen. Miután kiderült, hogy 

nem lett volna jogosult használni a kedvezményt, a rendőrök előállították a Debreceni 

Rendőrkapitányságra, ahol közokirat-hamisítás miatt kihallgatták. 
 

forrás: over.24 

 

 

 

A mozgássérülteket segítik Csíkszéken 
 

A mozgássérült személyeket kívánja felkarolni, segíteni a Hargita Megyei 

Mozgássérültek Szervezete, amely Egyenlő esélyek korlátok nélkül elnevezéssel indít új 

projektet. 

 

A programot hétfői csíkszeredai sajtótájékoztatójukon mutatták be a kezdeményezők, akik 

olyan személyekkel szeretnének kapcsolatba lépni, akik valamilyen kézműves termék 

előállításával foglalkoznak. A szervezet tagjai jelenleg is készítenek többfajta ilyen jellegű 

terméket, a legnépszerűbbek az öntött gyertyák, amelyeket egy ideje már rendelésre 

készítenek. 

Józsa Csaba projektvezető rámutatott: olyan, sérüléssel élő személyeket karolnának fel, akik 

csak otthon tudnak dolgozni, és már foglalkoznak kézműveskedéssel. A szervezet széles 

körben megismertetné, népszerűsítené és értékesítené ezeket a termékeket, ezenkívül a 

programban részt vevő személyeket is bemutatnák a közönségnek. A projektre százan 

pályázhatnak Csíkszeredából és környékéről, az érdeklődők a 0266-316204-es telefonszámon, 

valamint a handicap@sec.ro 

e-mail címen jelentkezhetnek. Az akciót a gyermekvédelmi és szociális igazgatóságon 

keresztül a Hargita megyei önkormányzat is támogatja, amely a tervek szerint eljuttatja a 

nyersanyagot a sérült személyekhez, és segít a kész termék piacra, vásárra való szállításában 

is. 

forrás: kronika.ro 

. 



 

Gaz bírság 
 

Mikor Ady ezt írta, nem sejthette, hogy a magyar 2016-os viszonyokat is vizionálja. 

Mintegy két hete a Szent Imre Kórházba kellett rohannunk 5 éves unokánkkal. A dolog 

sürgős volt, autóval mentünk. A kórház oldal bejárati parkolójában számos üres hely 

volt. Az elsőnél megálltam, irány a fülészet.  

 

Két óra múlva végeztünk, az autón büntető cédula a közterületestől. Helyszíni bírság: 50 ezer 

forint. Körbejárom az autót. Félig kidőlt táblán P betű, a mozgássérült ikon a megtört táblán 

takarva. Az úttesten a felfestett jel maradványai szinte láthatatlanok. Fellebbezhetek 3000 

forintért a rendőrséghez, de ha elutasítanak, mint megírták, az összeg 100 ezer forintra 

duplázódik. A közúti jelzések karbantartása a fenntartó önkormányzat dolga. Olvashatatlan 

jelzés nem jelzés. Ezért minden bírság jogtalan. 50 ezernél nem eszem, 100 ezernél nincs 

gyereknap. Esetleg 72 évesen leülhetem. Befizettem az 50 ezer forintot. Nem bízom a 

rendőrségi fellebbezés sikerében. Ez: gaz bírság. 

 
forrás: nepszava.hu 

 

 

 

 

Fogyatékossággal élők élete otthon és intézményben 

 
A fogyatékos emberek életminőségéről készített a TÁRKI nemrégiben országos kutatást. 

Az eredmények szerint az értelmi fogyatékos emberek körében a lakóotthonban, és 

kisebb mértékben az intézetben élők életminősége jobb volt, mint a magánháztartásban 

élőké. 

 
A 2011-es népszámlálás adatai szerint a megyében 1190 fő értelmi fogyatékos ember él. A 

Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény hat intézménye foglalkozik fogyatékosok 

ellátásával, amelyre összesen 425 férőhely áll rendelkezésre. Rehabilitációs intézményi 

ellátásra 108 férőhely, lakóotthoni ellátásra 32 férőhely jut. A 425 intézeti férőhelyből huszat 

kiskorúak számára tartanak fenn. Utóbbiakból tizenhét betöltött, hat fő állami gondozásból 

érkezett, tizenegyen pedig testi és szellemi értelemben olyan mértékben sérültek, hogy a 

szüleik nem tudták ellátni őket. Ilyen esetekben kérelmezhetik a gyermek felvételét az 

intézménybe. 

A pálfai Tölgyfa otthonba inkább idősebb korban, családból, esetleg gyógypedagógiai 

intézményből kerülnek a lakók. Itt közel százötven értelmi fogyatékost látnak el. Minden 

esetben egy kérelem beadása és egy adatlap kitöltése után megállapodás köttetik, amely 

magában foglalja, hogy milyen ellátást nyújtanak az új lakónak. A fogyatékosság típusát a 

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal munkatársai állapítják meg, és eldöntik, hogy 

milyen intézménybe kerüljön a kérelmező. A döntés során a lakóhely közelsége is 

meghatározó, hogy a szülők látogatni tudják gyermeküket. 

 
Az ellátott gyermekek kezdettől fogva részt vesznek fejlesztő foglalkozásokon, de amint 

elérik az iskolakötelezettségi kort, saját pedagógusaik mellett a gyógypedagógiai intézmény 

két szakembere is elkezd velük foglalkozni. Többek között azon is, hogy a már elsajátított 

ismereteket is szinten tartsák, így az írás-, és olvasáskészséget, a finom motorikát, a 

kézügyességet, de foglalkoznak az elfogadott társadalmi viselkedéssel is. 

 



Egyébként az intézményi keretekben is van szórakozási lehetőségük, részt vehetnek szervezett 

programokon, színház látogatáson, sportrendezvényeken. Ezen felül dolgozhatnak is. Egyre 

jelentősebbé vált az intézményeken belüli rehabilitációs foglalkoztatás is. A lakók széles köre 

végez ilyen jellegű hasznos tevékenységet, többek között kertgondozást, kézműves ipari 

tevékenységeket, amiért díjban is részesülnek. 

Az úgynevezett kiváltásra is van lehetőség. Intézményi ellátásból lakóotthonba 4 pár került ki 

az elmúlt 10 évben. Ez általában párban működik jól, illetve egyedül akkor, ha családba kerül 

a volt lakó. 

 
Sok lakó rossz körülmények közül érkezik 

 

Családban az értelmi fogyatékos emberek elszigeteltebben élnek. Gyakori tapasztalat, hogy 

gyermeki státuszban maradnak, nem élik meg a szülők a gyermekük önállósodását, az 

engedelmesség sokkal tovább fennáll. A gondozásba kerülők nagy része számára a családból 

való kikerülés, az otthoni rossz körülmények miatt, egzisztenciális és a fejlődési lehetőségek 

tekintetében is nagy előrelépést jelent. Az intézményi szolgáltatások, fejlesztési lehetőségek 

jobbak, ugyanakkor a rehabilitáció során, amelynek célja a kinti életre való felkészülés, előny 

a családi háttér. 

 
forrás: teol.hu 

 

 

A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület közleménye  

 

 4 sikeres segítőkutya-vizsga: újabb három mozgássérült-segítő és egy személyi-segítő 

kutya vizsgájával a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület már 28 különleges 

teljesítményre lehet büszke! Gratulálunk a mostani vizsgázóknak! 
 
    Egy-egy ilyen vizsga nem csak egy sikeres megmérettetést jelent számunkra. Minden 

vizsgázó páros hosszú, időnként rögös úton jutott el idáig, nehézségek és sikerélmények 

váltakozásával. Figyelemreméltó teljesítményekben eddig sem voltunk híján, de most részesei 

lehettünk egy igazán példaértékű történetnek!  

 

Autista-segítő kutya képzésére jelentkezett hozzánk egy Édesanya, kisfia részére kezdtük el 

képezni négylábú segítőjét. A hosszú képzési időszak alatt diagnosztizáltak az Anyukánál egy 

rosszindulatú daganatos betegséget. A gyötrelmes kezelések ellenére nem adta fel a képzést, a 

legnehezebb időszakokban is folytatta azt. A kezelések gyógyuláshoz vezettek, a kisfiú mellé 

pedig sikerrel vizsgázott le egy újabb autista-segítő kutya.  

Timi, példaképünk vagy! Minden elismerésünk a tiéd! Büszkék vagyunk kitartásodra, 

céltudatosságodra. Sok sikert kívánunk, most már a hivatalos segítőkutya-munkátokhoz!  

 

A képzések az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával és a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével valósultak meg. 

Köszönjük! 

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

 

-HÍREK- 

 

A tavaszt ünnepelték a mozgássérültek 
 

– A nemrég lezajlott közgyűlésünkön  

ha nagy sikerekről  

nem is, de eredményes  

működésről számolhattunk be  

– adott tájékoztatást Bakonyi  

Józsefné , az egyesület elnöke.  

– A kevés támogatás mellett  

már annak is örülhetünk,  

hogy megőriztük az egyesület  

anyagi helyzetének stabilitását.  

Támogatókban és pályázati  

lehetőségekben sem dúskálhatunk,  

pedig folyamatosan  

figyeljük a kiírásokat. Bevételünk  

többnyire a tagdíjakból,  

a gébárti pihenőházunk  

és a hévízi apartmanunk bevételeiből  

származik.  

Az érdekvédelmi munka a  

szerény körülmények között  

sem szenved csorbát, az egyesület  

995 tagja a hét bármely  

munkanapján bekopoghat a  

közösség zalaegerszegi,  

Széchenyi téri irodájába, ahol  

minden ügyében – legyen az  

egyszeri segély, méltányossági  

nyugdíjemelés, fogyatékossági  

vagy lakástámogatási,  

esetleg gépkocsiszerzési támogatás  

iránti kérelem – segítséget  

kaphat.  

Az egyesület munkáját a  

hat – zalaegerszegi, zalalövői,  

zalaszentgróti, lenti, keszthelyi  

és az ifjúsági – csoportjának  

aktív tevékenysége teszi  

színessé, ezért az elnökség  

hálából évente egyszer terített  

asztal mellé ülteti a képviselőiket.  

A szórakoztatásukról  

is gondoskodnak, ezúttal  



sztárvendégnek Jurina Beátát  

és Szilinyi Arnoldot hívták.  

Sorstársuk, Koronczi Noémi  

népszerű slágerekkel aratott  

sikert, de kijutott a vastapsból  

az egyesület két tagjának, Kovács  

Lászlónénak és Jakabfy  

Gyulánénak is, akik mint Juliska  

és Mariska kabaréjelenettel  

nevettették meg a publikumot.  

Az esti bálban a talpalávalót  

Varjasi Gábor Muzsika  

stúdiója szolgáltatta. 

 
forrás: Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

 

TOTÁL FILMKLUB: Szavak nélkül 

 

Nagy Erzsébet szeretettel hív és vár minden érdeklődőt az általa szerkesztett programsorozat, 

a TOTÁL FILMKLUB tanévzáró rendezvényére és egy film közös megtekintésére valamint 

az azt követő beszélgetésre. 

2016. június 15. (szerda) 17:30  

Bálint Ház – Nagyterem  

1067. Bp. Révay utca 16.  

 

Vetítésre kerül a  

 

Szavak nélkül  

című színes, feliratos, lengyel filmdráma  

112 perc, 2013.  

 

A film közös megtekintése után beszélgetünk a fizikai, biológiai másságról és annak 

elfogadásáról. Sokan nem mernek és nem is akarnak szembenézni ezzel a témával. A 

fogyatékossággal élőkről nagyon jó törvényeink rendelkeznek, de hol van még az, hogy a 

teljes fizikai akadálymentesség mellett a fejünkben, a tudatunkban is egyenrangúaknak és 

teljes életre joggal vágyóknak ismerjük el? Segítjük-e a születetten fogyatékos, vagy váratlan 

esemény következtében megváltozott képességűvé lett embereket abban, hogy valóban 

emberi élethez jutni? Mi a jövő: Tajgetosz, vagy humánus, egyenrangú élet a társadalomban? 

Bárdos Csaba moderátor, filmesztéta beszélgetőpartnere dr. Hegedüs Lajos ügyvéd, aki 

személyében is érintett a témában, és aki tizennyolc éven át a Mozgáskorlátozottak 

Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) elnöke volt.  

 

Üdvözlettel és barátsággal  

 

Nagy Erzsébet  

nerzs@t-online.hu  



 

 

 

Megrendezés dátuma: 2016 június 15.• 

 
forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 

 
-MUNKAAJÁNLATOK- 

 

Leolvasó (Mosonmagyaróvár és környéke) 
 

Jelige: "LMK" 

Feladatok:  

 

-Az E.ON győri régiójában, Mosonmagyaróvár és környéki  

 

munkavégzéssel villamos és gáz fogyasztásmérők leolvasása  

 

-Leolvasott adatok rögzítése a helyszínen kézi adatrögzítőben, a mérők  

 

szemrevételezéssel történő felülvizsgálata - szükség szerinti  

 

adatpontosítása  

 

-Leolvasási adatok napi feladása, terv szerinti letöltése  

 

-Ügyfélcserével járó ellenőrzések elvégzése  

 

Elvárások:  

 

-Középfokú vagy szakmunkás végzettség  

 

-B kategóriás jogosítvány  

 

-Saját gépkocsi használat  

 

Jelentkezni a MEOSZ Álláskulcs Munkaerőpiaci Szolgáltató Irodájánál lehet "LMK" 

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

továbbküldési feltétele díjtalan együttműködési megállapodásunk aláírása, melyet 

regisztrálásával fogad el.) 

 

Ha még nem regisztrált álláskeresőnk itt regisztrálhat. Csak regisztrált álláskeresőink 

jelentkezését tudjuk továbbítani! 

 

 

Jelentkezési határidő: 2016 július 6. 

 

forrás: MEOSZ OKTATÁSI, TOVÁBBKÉPZŐ ÉS TÁVMUNKA INTÉZET 

 



 

 

 

 

 
Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

