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Rakonczai Piano.

November 12-én a Le Til-kúriában ad koncertet
Rakonczai Imre, Biriben. Ígérik, a hely varázsa és a zenész tehetsége tökéletes harmóniát teremt.
További érdekességek:

www.szabolcsihir.hu

Állásbörze
Nyíregyházi

a régió legnagyobb munkaadóinak
részvételével

2016. November 10. | Nyír Pláza

Szokatlan, de annál kedvesebb kéréssel fordult az Állatbarát Alapítványhoz
nemrégiben egy nyíregyházi kislány.
A 9 éves Flóra azt kérte, hogy a szülinapját hadd ünnepelje barátaival és
családjával együtt az állatotthon lakóinak társaságában. A kis állatbarát, természetesen, nem először járt az otthonban, hiszen már korábban is gyakran
szerzett örömet a kutyusoknak egy-egy
kiadós sétával. Sőt, kedvence, Valto,
egykor szintén az otthon lakója volt.
A szülinapos kislány most sem magára, hanem a menhely rácsai között élő
állatokra gondolt. Kizárólag számukra
kért ajándékokat barátaitól, és a nap végére jókora mennyiségű finomság gyűlt
össze. De nemcsak ezzel szerzett Flóra
örömet: a 20 fős vendégsereg egy hos�szú és vidám sétára vitt néhány szerencsés négylábút: szám szerint 24 kutyus
szaladgálhatott boldogan a késő őszi

Fotók: Állatbarát Alapítvány

Különös
dolgot kért
egy kislány

napsütésben. Nem maradtak el, persze,
a fontos bulikellékek sem: volt lufi, szülinapi torta, játékok.
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Nincs ember Tiszadadán,
de talán az egész országban,
aki ne hallotta volna a tíz
év után hazatért hajléktalan
történetét. A Szentendrén
élő, 57 éves férfinak egyetlen
vágya az volt, hogy végre ismét láthassa édesanyját. Álmát Rubint Réka váltotta
valóra: tisztálkodási lehetőséget biztosítottak neki,
tiszta ruhát és cipőt kapott,
még borbélyhoz is elvitték,
azután indultak el vele Tiszadadára, hogy átölelhesse
78 éves édesanyját. A hajléktalan férfi előbb édesanyját
vigasztalta: „Mama! Ne sírj!
Még jó az Isten! Megáld minket! Addig nem hagytam bé-

kén, amíg veled, Édesanyám,
nem találkozom...”
A férfit szeretné bevonni
a
közmunka-programba
Mizser Zsolt polgármester, aki szívén viseli a férfi
sorsát. Amint minden irata
meglesz, megpróbálják alkalmazni, hogy ne maradjon
ellátás nélkül. Jelenleg édesanyjánál lakik Józsi bácsi;
a faluvégi házban több generáció él együtt, roppant
szegénységben – tudtuk meg
Tiszadada első emberétől,
aki azt is hozzátette: egy tisztességes, rendes családról
van szó. Mindig is szegények
voltak, de talpig becsületesek. Tüzelőre nem lesz gond-

Fotók: Rubint Réka/Facebook

Hazavinni egy embert
az édesanyjához: nagy tett

juk az idén: Rubint Réka 40
mázsa fával ajándékozta
meg a családot.

Vécsecity****:
valóságos
álom luxuskivitelben

Vécsecity****
3874 Hernádvécse, Béke tér 8–10.
Tel.: (46) 990 100
www.vecsecity.hu
Facebook: Hotel Vécsecity

Első gondolatra – sőt ránézésre is – a
Borsod megyei Hernádvécse csaknem
a világ vége, azonban egész könnyen
meglehet, hogy pont a kezdete. Előfordulhat, hogy itt, a szlovák határ
mellett, az abaúji sötét erdők által őrzött csendben valami olyasmi vár, ami
máshol biztosan nincs: például egy
város a faluban. A kis településen álló,
az utóbbi időkig elhagyatott Vécsey
–Sardanga-kastélyt dr. Takács Tibor debreceni állatorvos vásárolta
meg, és épített belőle egészen elképesztő léptékű gyönyörűséget: nem egy-

szerűen pazar szálláshelyet, de a múlt
értékeit őrző és felsorakoztató mementót. A kibővített kastély valamennyi
szárnya más stílust képvisel, így az is
megtalálhatja benne a kedvét, aki ódon
bútorok közé vágyik, de az is, aki egy
modern, lüktető cityben érzi igazán
jól magát. A tulajdonos elmondta, a
kertben lévő utolsó bokrot is szereti –
mindennek helye és funkciója van. A
gondos tervezésnek köszönhetően még
arra is ügyeltek, hogy a morcos tátrai
szeleket ne engedjék be a napsütötte
mediterrán teraszra...

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik 30 ezer példányban Nyíregyháza területén | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | E-mail: csak.helga@civishir.hu
Szerkesztőség: szerkesztoseg@szabolcsihir.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac utca 28/C. 1. em. 14-15. | Telefon: +36 52 954 948
Fotók: Magánarchívum | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay
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Rabócsi
Renáta
a nő
álmáról
Szabó Zsófi, Radics Gigi is
a nyíregyházi tervező
költeményeit viseli.

SzabolcsiCafé

Az ország minden tájáról keresik a
menyasszonyok, akik azért jönnek el
hozzá, mert a legszebbek szeretnének lenni életük legfontosabb napján.
A ruhák? Némelyik olyan, mint egy
nyári felhő. Légiesen könnyedek. Csupa
tüll, fodor, kellem és nőiesség. Akiket
ezekben a költeményekben vezetnek
oltár elé, garantáltan magabiztosnak,
gyönyörűnek fogják érezni magukat.
Nemrég Szabó Zsófi osztott meg
képeket esküvője előtti ruhapróbáiról
a legnagyobb közösségi portálon, de
láttuk Renáta egy-egy kollekciójában
a szépségkirálynő Kármán Dalmát
és a népszerű énekesnőt, Radics Gigit is. És igen, egyik hűséges követője a
Facebookon Gáspár Győző, akinek
Evelin lányáról egész sorozat jelent meg
a bulvárlapokban. Ő is a nyíregyházi
vállalkozó ruháit viselte.
A Silver Rose és aki a márka, a cég mögött áll, Rabócsi Renáta évekkel ezelőtt robbant be a köztudatba; karrierje egyre magasabbra ível. Reni mégis
megmaradt szerénynek, hihetetlenül
kedvesnek és barátságosnak.
Renáta nőiruha-készítő szakon végzett a nyíregyházi
Wesselényi Szakközépiskolában. Tanárnője, Citrákné Bodnár Katalin hamar felismerte
diákja különleges tehet-

ségét, és szakmai versenyre küldte.
Ő pedig megnyerte a szakma kiváló tanulója versenyt, 2003-ban.
Az iskola befejezése után Budapesten dolgozott Náray Tamás, majd
Németh Anikó mellett, később a
Nemzeti Színházban és a Katona József Színházban, aztán egyszer csak
úgy gondolta: megy ez neki egyedül is.
És szalont nyitott a Váci utcában… Pár
év után hazaköltözött Nyíregyházára,
hogy szülővárosában nyisson üzletet.
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– Sosem hirdettem magam. Amit csinálok, az szájhagyomány útján
terjed. Jönnek hozzám az ország minden részéből – mondja Renáta,
aki úgy gondolja, a sors irányítja az életét.
– Egyszerűen szeretem, amit csinálok, az embereknek pedig tetszik.
Végtelenül alázatos vagyok a munkámmal szemben. Aki engem megkeres, pozitív élményre, csodás dologra készül az életében. Én pedig
minden menyasszonnyal együtt izgulok, aggódom értük, próbálok
minden ruhát úgy alakítani, hogy önbizalmat adjon a viselőjének.
A választáskor több szempontot kell egyszerre figyelembe venni: az
ara alakját, jellemét, az esküvő stílusát, a helyszínt – hogy az modern
vagy klasszikus –, és számít az is, hányan lesznek majd a lakodalomban. Minden nőnek van egy gyermekkori álma, ahogy látja magát
az álomruhájában az esküvőjén. Van, aki meg tudja fogalmazni, mit
szeretne, másoknak segíteni kell ebben. Renáta ruhái látványosak,
sosem spórol az anyaggal, még saját kárára sem. – Ha egy ruhára
előzőleg 40 méter tüllt mondtam, és később kiderül, 60 méter kell
hozzá, akkor azt ráteszem, de a különbözet árát utóbb már nem kérem el – magyarázza.
A nyíregyházi Bocskai utcán lévő üzlet kirakata egyetlen nagy ablak,
melyben most gyönyörű ruha árulkodik arról: itt női holmik készülnek. A kérdésre, nem tart-e attól, hogy mások ellopják az ötleteit, azt
feleli: – Vannak, akik másolnak, tisztán látszik, hogy amiket csinálnak, azok az én ruháim koppintásai. Eddig nem törődtem vele, de a
márkám védjegyoltalom alatt van; ezután ennek megfelelően fogok
eljárni a szerzői jogom védelmében. Renátát külföldről már üzletek is
keresik, mert az ő ruháit szeretnék árulni. Nem titkolja: az is a célja,
hogy betörjön a külföldi piacokra.

Imádja a kihívásokat

Renáta imádja a kihívásokat, feladatokat, a problémamegoldást,
amikor villámgyorsan kell valami látványosat készíteni. Minőségi
munkánál azonban időre van szükség. A ruhákhoz az anyagokat főleg külföldről szerzi be, de munkatársaival nagyon sok pluszt adnak
hozzájuk: kézzel festik őket, mintákat vágnak ki, hogy még egyedibbé
tegyék a darabokat. Az üzletben már a karácsonyi, szilveszteri kínálat
sorakozik a vállfákon. Legutóbb Szabó Zsófi második menyasszonyi
ruháját és menyecskeruháját készítette október elejére. Zsófival szinte baráti kapcsolata alakult ki a tervezgetés, a próbák alatt. Az esküvőjükre Reni is hivatalos volt.

Egy kis izgalom

Renáta, aki már számos menyasszonyi ruhát készített, és tett magabiztossá, gyönyörűvé fiatal hölgyeket, nem akar férjhez menni. Hogy
miért nem? Mert attól tart, ha férjhez menne, már lehet, nem tudna
együtt izgulni a menyasszonyokkal. Márpedig a tervezéshez, alkotáshoz szüksége van erre az izgalomra. A párja pedig elfogadta a döntését. Ha viszont egyszer mégis igent mondana, az ő ruháját Már Róbert tervezné. Renáta elárulta: akik nála készíttetik a menyasszonyi
ruhát, általában Már Róbertnél varratják a vőlegény öltözetét. – Még
nagyon sokat kell dolgoznom, hogy az üzlet, a márka néha önállóan
is tudjon működni; gyereket is szeretnénk – beszélt közelebbi terveiről Rabócsi Renáta, aki egyébként most mestervizsgára készül.
S hogy van-e füzete, amelyben a tervrajzait tartja? Rázza a fejét.
Sosem rajzol papírra, hanem azonnal az anyagra, majd jöhet az
olló…


Cservenyák Katalin

Művészi fotók: Elevenstudio

Minden nőnek van egy álma
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Állásbörze
Nyíregyházi

leGYÉl CsaPatUnK taGJa!
Csatlakozz Európa piacvezető komplettrakomány-fuvarozó vállalatához!
Változatos és szerteágazó feladatok várnak rád, profiktól tanulhatsz,
és tovább képezheted magad!
Legyen meg benned a tudás és a fejlődés iránti vágy,
hogy nálunk építhesd a karriered!
A siker rajtad múlik, tedd próbára magad nálunk!
Aktuális állásAjánlAtAinkért látogAsd meg kArrieroldAlunkAt: www.kArrier.wAberers.com

waberer’s international Zrt. www.waberers.com | hr@waberers.com
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ALDI MAgyArország ÉLeLMIszer Bt.

Az ALDI név az elmúlt évtizedek során meghatározó fogalommá vált. Tartósan magas minőséget jelent folyamatosan alacsony áron.
Az ALDI Magyarország az ALDI-Dél vállalatcsoport tagja, mely a világ számos országában jogilag önálló társaságokon keresztül képviselteti magát. Magyarországon első üzleteinket 2008 tavaszán nyitottuk meg. Az azóta eltelt években üzleteink száma meghaladta
a százat, dolgozóink száma pedig több mint 2 000 fő.
Munkatársakat keresünk jelenleg a következő pozíciókra:
• Regionális értékesítési vezető
• Részmunkaidős raktáros (Biatorbágy)
• Bolti eladó (országszerte)
• Könyvelő mérlegképes végzettséggel (Biatorbágy)
• Árufeltöltő munkatárs (országszerte)
• IT Professional (ERP) (Biatorbágy)
• Üzletvezető (országszerte)
• IT Support Specialist (Biatorbágy)
• Központi beszerzési asszisztens (Biatorbágy)
• IT Help Desk Agent (Biatorbágy)
2051 BiatorBágy,
• Logisztikai vezetői asszisztens (Biatorbágy)
• Beszerzési asszisztens (Biatorbágy)
Mészárosok útja 2. Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését és szívesen csatlakozna Ön is az ALDI csapatához, további információkért látogasson el a karrier.aldi.hu oldalunkra.
www.aldi.hu

Coloplast Hungary Kft.

A dán székhelyű és tulajdonú Coloplast gyógyászati segédeszközök gyártásával és értékesítésével foglalkozik.
Vállalatunk 2017-ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ezen időszak folyamatos termék- és gyártásfejlesztései
tették lehetővé, hogy vállalatunkat a világ kórházainak és
egészségügyi intézményeinek vezető beszállítójaként tartsák számon.
4300 Nyírbátor, A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszt,
Coloplast u. 2. melyek kifejezetten személyes/intim egészségügyi problé+36 42 886 300 mákkal élő emberek életét könnyítik meg. Ezt hívjuk intim
huNyb@Coloplast.Com egészséggondozásnak. Üzletágaink: sztómaterápia, urológia
www.Coloplast.hu és kontinencia, seb- és bőrkezelés.

Debreceni SzakképzéSi centrum

A Debreceni Szakképzési Centrum iskolái nevezetesek
arról, hogy összetartó diákközösségek alakulnak ki, akik
mindenben támogatják egymást. Ezt segíti elő a szakképzett
tanári gárda is, akik gyermekközpontúak. A pedagógusok
elvei közé tartozik, hogy nehézségeket leküzdő, szeretetteljes
kapcsolatot alakítsanak ki a tanulókkal.
A Debreceni Szakképzési Centrum iskoláiban – új képzési
struktúrának megfelelően – akár 3 vagy 4 szakképesítést
is szerezhetnek a diákok a tanulmányaik befejezésekor.
Központi szerepet kapott a szakmai felkészítés, emiatt a
gyakorlati órák számát növelték, és a diákok nagy része
debreceni cégeknél tölti a gyakorlatát tanulószerződés
keretében (duális képzés), mindezt anyagilag is honorálják.
Ezzel olyan tudásra tesznek szert a tanulók, amit az
iskolából kilépve, a munka világában hasznosítani tudnak.
A 2017/2018-as tanév osztályait is a gazdasági visszajelzések
alapján alakították ki, a Debrecen és környékbeli
településeken telephellyel rendelkező cégek igényei alapján,
ezzel a megkönnyítve az elhelyezkedést. Felnőttoktatás és
felnőttképzés keretében számos ingyenes képzést kínálunk.
Ahhoz, hogy színvonalas oktatásban vehessenek részt a
diákok, a pedagógusok is rendszeresen képzéseken vesznek
részt.
A DSZC kiemelten kezeli a nyelvi oktatást, az intézmények
vezetőink célja, hogy az iskolákból kikerülő diákok legalább
alapszinten tudjanak kommunikálni idegen nyelven, azok a
tanulók, pedig akik szeretnének, nyelvvizsgával gazdagabban
hagyják el az iskola falait.

4030 Debrecen,
Fokos u. 12.
+36 52 437 307
Dszc@Dszc.hu
www.Dszc.hu

w w w

Világszerte több mint 10 000 embert foglalkoztatunk. A dániai cég leányvállalataként a Coloplast Hungary Kft. 2001
szeptemberében kezdte meg termelését Tatabányán. Itt elért
sikereinknek is köszönhetően 2007 őszén átadtuk nyírbátori
telephelyünket, ahol több mint 1600 munkavállaló alkalmazásával készülnek termékeink. 2010 áprilisától pedig tatai
telephellyel indítottuk el a logisztikai, csomagolási és disztribúciós központunkat. Nyírbátorban újabb gyártócsarnokot
adtunk át 2015 áprilisában.
Bízunk abban, hogy modern skandináv vállalati kultúránk a
régió egyik vonzó és meghatározó munkáltatójává teszi vállalatunkat.

nYÍLt napOk
a Debreceni SzakképzéSi centrum tagintézménYeiben:
• DSzc barOSS gábOr középiSkOLája éS kOLLégiuma
Nyílt nap: 2016. november 10., 11. 9:00 óra
• DSzc beregSzáSzi páL Szakgimnáziuma
éS SzakközépiSkOLája
Nyílt nap: 2016. november 17. 8:00 óra
• DSzc bethLen gábOr közgazDaSági Szakgimnáziuma
Nyílt nap: 2016. november 8., 9. 14:00 óra
• DSzc braSSai SámueL gimnáziuma
és Műszaki szakgiMnáziuMa
Nyílt nap: 2016. november 8. 9:00 óra;
november 17. 11:00 óra
• DSzc irinYi jánOS Szakgimnáziuma
éS SzakközépiSkOLája
Nyílt nap: 2016. november 15. 8:00 óra
• DSzc kereSkeDeLmi éS VenDégLátóipari
Szakgimnáziuma éS SzakközépiSkOLája
Nyílt nap: 2016. november 25. 10:00 óra
• DszC könnyűipari szakgiMnáziuMa,
SzakközépiSkOLája éS SzakiSkOLája
Nyílt nap: 2016. november 18.,
2017. január 13. 11:00 óra
• DSzc mechwart anDráS gépipari
éS infOrmatikai Szakgimnáziuma
Nyílt nap: 2016. november 21., 22., 23. 8:00 óra
• DszC péChy Mihály építőipari szakgiMnáziuMa
Nyílt nap: 2016. november 14., 9:00 óra
2017. január 12. 8:00 óra
• DszC povolny FerenC szakgiMnáziuMa,
SzakközépiSkOLája éS SzakiSkOLája
Nyílt nap: 2016. november 22.,
2017. január 26. 10:00 óra
• DSzc VegYipari Szakgimnáziuma
Nyílt nap: 2016. november 10. 9:00 és 14:30 óra;
december 1. 9:00 óra

.szabolcsihir.hu
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Diehl AircAbin hungAry Kft.

A Diehl cégcsoport német családi tulajdonban lévő, több ipari szakterületen is tevékenykedő, világszerte közel 17 ezer
alkalmazottat foglalkoztató vállalat.

A Diehl Aerosystems a konszern repülőgépipari tevékenységeit összefogó legfőbb szervezet, világviszonylatban a repülőgépipar számára előállított elektromos és elektronikus,
4300 Nyírbátor, valamint kabinintegrációs elemek egyik legfontosabb beszálIparI park utca 9. lítója. Ügyfeleink közé tartozik – mások mellett – az Airbus
+36 42 511 239 és a Boeing.

Állásbörze 9
A Diehl Aircabin Hungary Kft-t 2011. február elején alapították meg a német anyacég leányvállalataként. A magyar üzem
kabinegységek és klímacsövek gyártása területén tevékenykedik, termékeinket civil utasszállító repülőgépekbe építik
be. A kibővült termékkör és a folyamatosan növekvő termelési volumen egyre nagyobb számú munkavállalói állományt
igényel. A termelés megkezdésekor 25 főt foglalkoztattunk, a
munkavállalók száma mára 450 fő fölé emelkedett.

Hr-dac-NyIrbator@dIeHl.com
www.dIeHl-aerosystems.com

Generali Biztosító zrt.

Mi, a Generali
Történetünk 1831-ig nyúlik vissza, amikor megalakult trieszti
székhelyű társaságunk. Azóta a Generali név összeforrt a korrekt
és szakértő biztosítás fogalmával.
A Figyelő TOP 200 szakmai zsűrije idén a Generalit választotta az
év pénzintézetének: az elismerést piacvezető biztosítónk 2015ös eredményessége és üzleti aktivitása alapján ítélték oda. Ez is
azt jelenti számunkra, hogy megszilárdítottuk pozíciónkat, stabil
4400 Nyíregyháza,
alapokra építve léphetünk tovább egy megújuló, egyszerűbb, okoLuther u. 4–6.
sabb és gyorsabb működés irányába.
+36 20 212 9372
sikereink titka értékeinkBen rejlik:
fereNcNe.turoczi@geNeraLi.com • Teljesítjük vállalásainkat • Megbecsüljük egymást
www.geNeraLi.com • Nyitottak vagyunk • Teszünk a közösségekért

HSA Kft.

Ha munka és Kelet-Magyarország, akkor a HSA megkerülhetetlen. A régió egyik vezető munkaerő-közvetítő és -kölcsönző cége vagyunk: a debreceni központunk mellett további
12 városban működtetünk irodát, amelyekben személyesen
is szeretettel várjuk a munka iránt érdeklődőket. Szerintünk
az álláskereső nem robot, a munkaadó pedig nem rabszolgatartó – ezen elv mentén működünk sikeresen, már több
4024 Debrecen, mint 16 éve. A HSA-s dolgozók zöme állt a „másik oldabatthyány u. 12-1. lon” is, ügyvezetőnk, Mátyás László például annak idején
+36 52 446 991 újságkihordással kezdte diákmunkában. Mi magunk is kejob@hsakft.hu let-magyarországiak vagyunk, ismerjük az itt élő emberek
www.hsakft.hu problémáit. Ezért is fontos nekünk, hogy a munkavállalóink

INT-SoluTIoN ÜzleTI TaNácSadó KfT.

Az INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft. már több éve piaci
szereplője a humánerőforrás-fejlesztés piacának. Az alapítók sokéves szakmai tapasztalata hívta életre azzal a céllal,
hogy hidat alkosson a munkát keresők és a vállalatok között.
2013 nyarán nagyobb lendületet vett a cégünk, amikor már
nemcsak tréning és szervezetfejlesztési területen vállaltunk
megbízásokat, hanem a munkaerő-kölcsönzés és -közvetí4400 Nyíregyháza, tés is bekerült a szolgáltatási palettába. A tulajdonosok és
Kossuth tér 6–7. munkatársaink hosszú évek óta dolgoznak ezeken a terüle+36 42 238 699 teken, és tudásunkat, tapasztalatunkat összeadva azon munjeleNtKezes@iNtsolutioN.hu kálkodunk, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldásokat
www.iNtsolutioN.hu az ügyfelek problémáira. Számunkra kiemelkedően fontos,

LEGO ManufacturinG Kft.

Nyíregyházán működik a világ öt LEGO gyárának egyike,
amit 2008-ban alapítottak. A mintegy 2400 embert foglalkoztató LEGO Manufacturing Kft. jelentős mértékben hozzájárul a LEGO több mint 8 évtizedes sikertörténetéhez – itt
készül többek között a világ összes DUPLO játéka. A családi
tulajdonban lévő játékgyártó nagyszabású fejlesztésekbe
kezdett, aminek keretében 2014 tavaszán átadta vadonatúj
gyárát Nyíregyházán – ami nemcsak hatalmas és ultramo4400 Nyíregyháza, dern, de környezetkímélő gyártóbázis is. 2015 végén egy toLegO utca 15. vábbi fröccsöntő egységet hoztak létre külső helyszínen, ami
+36 42 505 000 addig segít kielégíteni a kapacitásigényt, amíg el nem készül
www.LegO.cOm/careers a jelenlegi gyárbővítése.

self-Made Man&WoMan
Elszántad magad, hogy saját vállalkozást indíts, de nem tudod,
hogyan kezdj bele? Tudjuk, mennyire nehéz egy saját vállalkozást
beindítani, ezért a kezdeti időszakban szakmai és anyagi támogatást is nyújtunk:
léGy te is a Munkatársunk és váltsd valóra álMaidat!
Varjuk azon nyitott, dinamikus személyiséggel rendelkező szakembereket, akik igénylik a folyamatos fejlődést és a szakmai kihívásokat.
Legfőbb értékünk ügyfeleink bizalma, ezért munkánkat mindenkor az ő igényeiket szem előtt tartva végezzük, és leendő munkatársainktól is ilyen szemléletre számítunk. Köztünk a helyed,
várunk csapatunkba!

korrekt, törvényes keretek és emberséges körülmények között helyezkedjenek el, mert hisszük, hogy csak így lehetnek boldogok hosszú távon.
A régióban már több mint 700 cég bízott meg bennünket
azzal, hogy keressünk számukra munkavállalókat, tehát ahol
van lehetőség, ott mi is ott vagyunk. Az eddigi statisztikáink szerint évente 1900 álláskeresőnek segítettünk az elhelyezkedésben a betanított munkaköröktől kezdve a mérnöki,
vezetői pozíciókig a legkülönbözőbb területeken. Ez évi 365
nappal számolva azt jelenti, hogy naponta 5 ember állást talál a HSA-n keresztül.
Neked is tudunk segíteni! www.hsakft.hu

hogy értéket tudjunk teremteni ügyfeleink számára a munkánk során, így terhet tudjunk levenni a vállukról.
MuNKálTaTóK SzáMára NyújToTT SzolgálTaTáSaINK:
• Munkaerő-kölcsönzés • Munkaerő-közvetítés
• HR outsourcing • Bérszámfejtés outsourcing
• Tréning • Coaching
PályázóK SzáMára NyújToTT SzolgálTaTáSaINK:
• Önéletrajz-tanácsadás • Karrier-tanácsadás
• Interjúra való felkészítés • Karrier-coaching
• Munkaerő-piaci tréning
IrodáNK: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 6–7.
Telefon: 42/238-699, E-mail: jelentkezes@intsolution.hu

A nyíregyházi LEGO gyárról nemcsak tudni lehet, hogy napról napra a legmenőbb LEGO termékeket állítják itt elő a
munkatársak, hanem látszik is rajta. Kivételes munkahelyi
környezetet teremtettek a tervezők, amelynek célja nem
más, mint hogy mindenki jól érezze magát, amíg a munkahelyén tartózkodik.
Rengeteg közösségi tér áll rendelkezésre kívül-belül, ahol
lehet dolgozni, találkozni, beszélgetni. Házon belül rendelkezésre áll 3 kantin, egy fitnesz, és egy konditerem, egy szép
park saját tóval és számos pihenőhellyel, valamint minden
termelési területen pihenő- és teakonyhák.
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MÁV-csoport

A MÁV-csoport tevékenysége az egész országra kiterjed. Az
anyavállalat MÁV Zrt. mintegy 7000 kilométer hosszú vasúti
pályahálózat és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények
üzemeltetését, karbantartását végzi. A személyszállító leányvállalat, a MÁV-START Zrt. – amellyel a legtöbben találkoznak
– naponta közel 3000 vonatot közlekedtet, éves utasszáma az
utóbbi két évben emelkedett, megközelíti a 140 milliót. Ezen
felül a MÁV-START Zrt. jelentős vontatási szolgáltatást is bizto1087 Budapest,
sít a piacon. Emellett járműkarbantartással és -javítással is fogKönyves Kálmán Krt. 54–60.
lalkozik. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. jelenleg beszerzési,
+36 1 511 4334
készletgazdálkodási, számviteli, ügyviteli, humán és informatiKarrier@mav.hu kai szolgáltatásokat nyújt.
www.mavcsoport.hu A MÁV-csoportnak mindezek mellett több kisebb vállalat is tag-

NaturComfort Kft.

Telefonos érTékesíTői munkáT kínálunk!
Dinamikusan fejlődő vállalatunk, a nyíregyházi NaturComfort
Kft. keresi kiváló kommunikációjú új munkatársait. Ha TE irodai
körülmények között, családias hangulatban akarsz értelmes,
hasznos munkával tisztes, versenyképes fizetést megkeresni,
olvasd el figyelmesen az alábbi sorokat!
A nyíregyházi NaturComfort Kft. 2011-es februári megalakulása óta igazi nagyvállalattá nőtte ki magát, Magyarországon
4432 Nyíregyháza,
9 irodát nyitott meg, több mint 92 ezer ügyfelet szolgált ki haWestsik Vilmos út 110.
táron innen és túl, nyolc saját terméket alkotott meg (összesen
+36 42 726 706
16 fajta terméket gyártat és forgalmaz), partnercégei révén
Naturcomfort.julia@gmail.com négy további iroda segítségével értékesíti termékeit SzlovákiWWW.Naturcomfort.hu ában, illetve Romániában.

SzékeSfehérvár Önkormányzata

ha jó álláSt kereSel: gyere SzékeSfehérvárra!
Lehet, hogy nem tervezted, hogy elköltözöl a szülővárosodból,
lehet, hogy sose jutott még eszedbe Székesfehérvárra költözni.
De egy referencia a magyar Szilícium-völgyből nem fog rosszul
jönni.
És talán itt is ragadsz végleg ebben a csodás városban, ahol neves multinacionális cégek várnak tárt karokkal!
8000 SzékeSfehérvár, Városunkban a munkanélküliség alacsony, és folyamatosan
vároSház tér 1. csökken. Mind a szakképesítést nem igénylő szakmákban, mind
+36 30 607 3960 a magasan képzetteket váró munkakörökben rövid idő alatt el
hello@gyerefehervarra.hu lehet helyezkedni, és a város kiemelkedő pozíciót tölt be az átwww.gyerefehervarra.hu lagfizetések listáján is.

Union Vienna insUrance GroUp Biztosító zrt.

Az UNION a magyar biztosítási piac egyik legtőkeerősebb
biztosítója: a negyedik legmagasabb alaptőkével rendelkezik a biztosítótársaságok és egyesületek között. Pénzügyi
hátterét anyacége, Közép-Kelet-Európa vezető biztosítási
csoportja, az 1824-ben alapított Vienna Insurance Group
garantálja.
Széles élet- és nem-életbiztosítási palettájával az UNION
1082 Budapest, megoldást kínál a változó élethelyzetekben felmerült kérBaross u. 1. désekre.
+36 70 395 2277 A Nyíregyházi Állásbörzére látogatókat várjuk standunkon!

ja, amelyek széles körű, nemzetgazdasági jelentőségű tevékenységet végeznek. Vállalatainkhoz rendszeresen keresünk munkatársakat az ország különböző településein, számos szakterületre.
Csatlakozz hozzánk Te is! Nálunk Tiéd a Pálya!
AMit NyújtuNk:
• hosszú távú elhelyezkedést,
• szakmai és vezetői karrierutakat,
• szakmai fejlődést széles körű továbbképzési lehetőségekkel,
• béren kívüli juttatásokat,
• belföldi és nemzetközi utazási kedvezményt
(családtagok részére is),
• egészségmegőrző programot,
• önkéntes magán-nyugdíjpénztári hozzájárulást.

AmiT Tőled várunk: Magabiztos kommunikáció • Szorgalom és
kitartás • Tanulásra való hajlandóság
Ami rád vár nálunk: 4, 6 és 8 órás munkaidő • Korrekt fizetés
• Családias légkör • Kulturált körülmények, adott felszerelés
• Előrelépési lehetőségek
Amennyiben

A pozíció felkelTeTTe érdeklődésedeT, Az Alábbi iro-

dáinkbA jelenTkezheTsz:

Debrecen, Kazincbarcika, Királyhelmec
(Szlovákia), Kisvárda, Nagykároly (Románia), Nyíregyháza, Szatmárnémeti (Románia), Vásárosnamény, Záhony.
Kérjük, küldd el fényképes önéletrajzod a pozíció megjelölésével az alábbi címre: naturcomfort.oneletrajz@gmail.com

Milyen területekre várnak tettre kész, munkaképes embereket?
A különféle gépészeti szakmák (mezőgazdasági, ipari gépész,
gépgyártás-technikai technikus, elektromos gépszerelő, szerszámkészítő), építészeti és kapcsolódó szakterületek (villanyszerelő, kőműves, hidegburkoló, asztalos, fűtés- és gázszerelő,
festő-mázoló) és az egészségügy területén (ápoló, mentőápoló,
szociális gondozó) és betöltetlen mérnöki pozíciók is vannak.
Az ország egyik legfejlettebb és leggyorsabban fejlődő városa
kínál neked új perspektívát: biztos munkahelyet és stabil egzisztenciát.
Kérdés esetén hívd a +36 30 607 3960-as számot munkanapokon 8–16 óráig. Bővebb információ: www.gyerefehervarra.hu

Vezetői és tanácsadói pozíciókra a megye területéről
Elvárás: minimum érettségi
Amit kínálunk: 9 hónapig 127 000 forint
(+jutalék +bónuszok)
Teljesítményfüggő támogatás
Fényképes önéletrajzát ide várjuk:
negyesine.judit@unionpartner.hu
Telefon: 70/395-2277

negyesine.judit@unionpartner.hu
www.unionBiztosito.hu
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Hotel Divinus:
körülölel a minőség
A debreceni Nagyerdőn nemcsak unikális szálláshely
működik: rendezvényhelyszínként is felülmúlhatatlan.
A legnagyobb dilemma egy év végi
céges rendezvény kapcsán: hogyan
lehetne egyszerre felszabadult és
elegáns?
A szállodai rendezvények alkalmával
kivétel nélkül kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a vendégeink jól érezzék
magukat. Az eleganciát – a szállodai enteriőr és designelemek mellett – a rendezvények alkalmával a minőségi ételek
és felszolgálás biztosítja. Minden rendezvényen olyan ételkínálat közül választhat
a vendég, ami minden esetben finom, és
tálalása eleganciát tükröz. A vendégnek
az eseményen – igazság szerint – csak
annyi a dolga, hogy élvezze a pillanatot,
és élje át az őt körülvevő minőséget.
Szeparált, de mégse hermetikusan elzárt
helyszín rendelkezésre áll?
A rendezvényeink minden esetben elkülönülnek egymástól, hiszen eltérők a
megrendelői igények. A szálloda konferenciaszintje teljesen elszeparálható a
többi vendégtől, ezzel biztosítható, hogy
a rendezvény hangulata és jellege maradéktalanul élvezhető legyen a vendégek
számára.

Elkerülhetetlen, hogy ilyen alkalmakkor
a jókedv olykor magasabb „hangszínen”
szólal meg: nem zavarja ez a szállóvendégeket?
A szálloda olyan modern technológiákkal épült, hogy a hangzavar semmi
esetre sem ér el a szállóvendégekhez, így
sokszor észre sem veszik, hogy esküvőt
vagy év végi céges partit bonyolítunk
zenés-táncos esttel.
Bár egy munkahelyi vacsora nem
diplomaosztó, nem is lakodalom, mégis
sokat árul el a helyről is és a vendéglátó
munkáltatóról is a menü milyensége.
Kész ételsoruk van ilyen alkalmakra,
vagy kívánni lehet?
Kollégáinkkal azon dolgozunk nap
mint nap, hogy vendégeink elégedettek
legyenek. Gyakran maga a megrendelő kér tőlünk javaslatot – a rendezvény
jellegét figyelembe véve – a menüsor
összeállítására. Többségük kifejezetten
hálás, hogy segítünk egy profi rendezvényre szabott menüsor-ajánlattal, amit
kivétel nélkül el is fogadnak. Természetesen előfordul olyan kérés, hogy a cég
logójának vagy profiljának megfelelő-

en meglepetés készüljön; ilyen például, amikor a cég logóját tortaformába
„öntjük”; így válhat a céges rendezvény
egyedivé. Néhány esetben pedig maga a
vendég konkrét elképzeléssel keres meg
bennünket, amit a tőlünk telhető maximális odaadással támogatunk, és kívánságának megfelelően elkészítjük a kért
menüsort.
Az egyéni elvárások tekintetében
(például ételérzékenység, különleges
menü/tánctér, lemezlovas, fellépő,
köszönőajándék) segítségére tudnak-e
lenni a megrendelőnek?
Nincs lehetetlen kérés; mindenben tudunk segíteni a vendégnek. Az étlapunk
és a rendezvényekre ajánlott szortimentben minden esetben odafigyelünk az
ételérzékenységre. Gluténmentes és
laktózmentes, tojásmentes ételek állnak
rendelkezésre, és egyéb ételérzékenységben szenvedő vendégeink számára is
bármikor elérhető menüsorral tudunk
szolgálni. A rendezvényszervezés a szálloda profiljába is beletartozik: minden
esetben teljes körű megoldásokkal tudunk a kérésekre reagálni. Pl: tánctér,
színpad, DJ, dekoráció, fénytechnika –
leginkább csak a képzelet szabhat határt.

Hotel Divinus*****
Debrecen, Nagyerdei körút 1.
Web: www.hoteldivinus.hu
Telefon: +36 52 510 900
Facebook: Hotel Divinus
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Reneszánszát éli a pálinkafogyasztás, és egyre többen próbálkoznak meg saját cefréből, saját pálinka főzésével, főzetésével
is. Nem kellett erről sokat győzködni a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyeieket, hiszen itt hagyománya van a pálinkafőzésnek csakúgy, mint a fogyasztásának is, ráadásul hazánk nyolc eredetvédett pálinkájából három a miénk: a „zászlóshajó” a szatmári szilvapálinka, a másik kettő pedig a szabolcsi alma és az újfehértói
fürtös meggy. De vajon mi a jó pálinka titka? Mikor, hány fokon
érezni legjobban a gyümölcs ízét? – a többi között erről kérdeztük Várady Györgyöt, a Tarpa Manufaktúra Kft. ügyvezetőjét, aki egyben a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend egyik alapító
tagja, nagymestere.

Mitől jó?

Így főzünk mi
jó pálinkát!
A korábban kocsmákba száműzött
hungarikum mára visszakerült
méltó helyére, a terített asztalra.

– A jó pálinka alapja a jó cefre – kezdi Várady György. – Ma
már a legtöbb gazda tudja, hogy teljesen ép és egészséges, vagyis
étkezési minőségű gyümölcsből készül a jó pálinka. Ne legyen
benne föld, levél, ág és egyéb szennyező anyag, a gyümölcsöt
pedig cefrézés előtt meg kell mosni. Az almát és a birsalmát le
kell darálni, így könnyebben kioldódik a pektin. A magvas gyümölcsöt – szilva, barack, meggy – pedig ki kell magvazni, mert
nem tesz jót a pálinkának, ha a magból cianidok oldódnak ki;
az megkeseríti a későbbi párlatot. Ezután következhet a cefrézés.
A cefrét ne vashordóba tegyük, hanem műanyagba, és olyan
helyre – például a pincébe –, ahol állandó, 17 fokos hőmérsékletet tudunk biztosítani számára. Nem jó a nagy hőingadozás; a
cefre nem szereti, ha „rángatjuk”. A hidegben ugyanis megáll az
érés, és a túl meleg sem tesz jót neki. A tarpai manufaktúrában
állandó, 17 fokos hőmérsékleten 14 nap alatt megérik a cefre. Háznál, pincében ugyanehhez 2030 napra van szükség, de sokan hozzák főzetni
60-70 nap érés után a cefrét.
Érdemes letakarni a hordót – tanácsolja Várady György –, mert az oxigénmentes érés a
kívánatos. Ha viszont letakarjuk, a keletkező
gázokat ki kell engednünk úgy, hogy visszafelé levegő ne jöjjön a
hordóba. Erre való
a gazdaboltokban
is beszerezhető „kotyogó”,
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amely hasonlóan működik, mint a kuktán a szelep. Akkor érett a cefre, amikor a
gyümölcsben lévő cukor átalakul alkohollá. Ezt cukorfokolóval ellenőrizzük. Ha a
fokoló 2-4 százalék közötti értéket mutat,
indulhatunk a főzdébe. Tudni kell ugyanis,
hogy a cukor 2-3 százaléka sosem fog átalakulni alkohollá.

Legyen erős!

Többször halljuk: mindegy, miből készül
a pálinka, csak legyen jó erős. Kíváncsiak
voltunk, mi erről a szakember véleménye.
Vannak, akik abba a hibába esnek, hogy
azt kérik: addig főzzék a pálinkát, amíg a
cefrében alkohol van. Itt rontják el, mert
30 foknál már tele van káros anyaggal a
pálinka, amitől „karcosnak” érezzük a
pálinkát – mondja Várady György. Azt
tanácsolja: inkább kérjük azt, hogy álljon meg a főzés 80 foknál, majd a párlatot desztillált vízzel hígítsák fel 50 fokosra. A főzőmester a jövedéki törvény
folytán egyébként nem is adhat ki ennél
erősebb pálinkát. Ezt aztán érdemes egy
évig érlelni, s csak azután beállítani az
alkoholfokot. Hogy hány fokos a jó
pálinka? Gyümölcse válogatja. Általában 40-45 fok között a legjobbak a
pálinkák, így a szilva és a törköly is,
viszont a meggy, barack 40 fok alatt
finomabb, jobban érezni a gyümölcs
ízét.

Szilva? „Nemtudom”

Tarpán szinte 100 százalékban szilvapálinkát főzetnek
a gazdák. Így van ez, mióta a
gazdák az eszüket tudják, illetve így mesélték nekik nagyszüleik
is, hiszen a Kárpátokból a Tisza évszázadokkal ezelőtt lehozta ide a szilvát, amely

az ártéren dzsungelgyümölcsösökben terem. Az itt élők hamar rájöttek, hogy a
Szamos-Tiszaháton termő penyigei kék
szilva, más néven a „nemtudom” szilva az
aromája miatt különösen alkalmas lekvárés pálinkafőzésre. Szatmár-Bereg speciális
régió, ahol csak jó minőségű alapanyagból
főzték mindig is a pálinkát. Ettől függetlenül megfigyelhető, hogy az utóbbi 5-10
évben egyre jobb a cefrék, következésképp
a pálinkák minősége.
Ebben fontos szerepet játszanak a különböző fesztiválok, rendezvények, illetve a
2005-ben alakult Szatmár-Beregi Pálinka
Lovagrend is, amelynek tagjai vállalták a
missziót, hogy népszerűsítik a térségben
készülő pálinkákat.

Nem árt, ha tudjuk

Akkor teszi a legtöbb rosszat a leendő
pálinkájával a gazda, amikor rossz minőségű gyümölcsből, rosszul érő cefréből
addig főzi, főzeti, amíg egy korty is van
a rendszerben. Ezekből lesznek a karcos,
kemény, élvezhetetlen pálinkák.
A kifőzetett pálinkát eladni nem szabad,
csak elajándékozni. Halkan teszi hozzá
Várady György: a kereskedelmi főzdék 1,6
millió liter pálinkát főznek egy évben. Ezzel szemben 16 millió liter fogy el évente
– többsége adózatlan, zárjegy nélküli termék.

Legalább 200 éve főzik

A tarpai emberek már 200 éve is főzettek
pálinkát, az 1800-as évek végén még Csarodára jártak át, az ottani főzdébe. Ám
1924-ben 28-29 gazda elhatározta: főzdét
vásárol. Mert hát mégis, micsoda dolog,
hogy még mindig átjárnak főzetni Csarodára?! Összeadták hát a pénzüket, és megnyitották az első tarpai főzdét. Épp azon

a helyen állt, ahol most a tarpai pálinka
manufaktúra. A bérfőzést nem pénzért,
hanem pálinkáért vállalták. Ha 100 litert
főzetett valaki, 10 litert ott kellett hagynia. Aztán mint egy részvénytársaságban,
a szezon végén mindenki kivette a részét,
amit hazavitt, megitta, értékesítette, vagy
éppen fizetett vele.
Annak idején a Felső-Tiszáról tutajjal
szállították a Kárpátokból a fát, amiért fizettek itt szilvalekvárral, pálinkával. Nagy
tételben vitték az árut, amivel aztán 3-4
hét alatt leértek Dél-Magyarországra. Ott
aztán szétszedték a tutajt, a fáját értékesítették, majd hazabandukoltak... A főzdét
a II. világháború után államosították, a
helyi termelőszövetkezeté lett, majd a szövetkezet felbomlása után, a 90-es években
Várady Györgyék megvásároltak. Azóta is
ugyanazon a helyen folyik a főzés – vagyis
lassan száz éve.


Cservenyák Katalin
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Gumiabroncs- és autószerviz hálózat

A MARSO Kft. 1990-ben, nyíregyházi székhellyel alakult. Kezdetben mezőgazdasági gumiabroncsok export-importjával foglalkoztunk, majd a termékkínálatunkat személy- és
teherabroncsokkal, felnikkel szélesítettük. Folyamatosan növeltük telephelyeink számát,
fejlesztettük szolgáltatásainkat. A mára „nagykorúvá érett” cég a hazai abroncspiac meghatározó nagyvállalata lett, közel 200 embernek biztosítunk munkalehetőséget.
A MARSO magyar cégként, magyar tulajdonosokkal a – gyártással nem foglalkozó – hazai gumiabroncs-kereskedő cégek közül az egyik legmagasabb árbevétellel rendelkezik,
mára már Romániában és Szerbiában is jelentős képviselettel van jelen.
22 településen, 26 MARSOPONT-ban várjuk az autótulajdonosokat, továbbá egy majd’
100 tagot számláló hálózat – a MARSO Partnerhálózat – is a vevőink rendelkezésére áll.

A MARSOPONT hazánk legnagyobb márkafüggetlen gumiabroncs- és autószerviz-hálózata, prémium minőségben, megfizethető áron kínáljuk autószerviz-szolgáltatásainkat
alkatrész- és szervizgaranciával. Szolgáltatási palettánkon a Bosch diagnosztikától az
időszakos szervizeken át a műszaki vizsgára való felkészítésig szinte minden megtalálható. Nálunk képzett szakemberek által ajánlott termékekre és szolgáltatásokra találhatnak ügyfeleink, ahol figyelembe vesszük az egyedi igényeket is. A 26 évünk jól mutatja,
hogy mi a kölcsönös elégedettségre, hosszú távú, minőséget hordozó kapcsolatokra
törekszünk.
Aktuális álláslehetőségeinket megtalálja a www.marso.hu oldalunkon.

Új dolgozónk: Nagy Gábor, szerelő
Tanulóként gyakorlatát töltötte a Marso Kft.-nél, a nyíregyházi telephelyen autószerelési munkát végzett. A tanulószerződés lejárta után állást kapott a cégnél.
Először Győrben dolgozott, majd visszakerült Nyíregyházára. Azt mondja: a gyakorlat és a győri munka során rengeteg olyan tapasztalatra szert tett, amit nap
mint nap hasznosíthat.
 2014-ben kerültem kapcsolatba a Marsóval. Nyíregyházán a Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégiumban autóvillamossági szerelőnek tanultam. Végzős diák voltam,
amikor a cég tanulókat keresett. Lehetőség adódott arra, hogy tanulószerződéssel a
Marsóhoz gyakorlatra mehessünk. Jó lehetőségnek tartottam, ezért jelentkeztem.
 Ezek szerint a középiskola elvégzése után úgy érezte, hogy jól döntött, hogy a
Bánkiban tanult, és a szakmájában, az autóvillamossági szerelői pályán szeretett volna elhelyezkedni?
 Igen, úgy éreztem, hogy jól döntöttem. Az autók mindig érdekeltek, és a bátyám is
ezzel foglalkozott. Amit tőle ellestem, az megtetszett. Sok autó van a családunkban,
amelyeken gyakorolgattam. Megszerettem ezt a szakmát.
 Miért gondolt arra, hogy szívesen lenne tanuló a Marsónál?
 Tetszett, amit a cég kínált. Az iskola a tanulók számára csupán féléves gyakorlati lehetőséget biztosított, a Marso viszont egész évre kínált tanulószerződést. Ez számomra
jó gyakorlat és kereseti lehetőség is volt.

 Az egy év letelte után aztán munkalehetőség is adódott a Marsónál.
 Gyakorlatilag még a kezemben sem volt a technikusi végzettségről szóló papírom,
amikor felajánlottak egy állást a cégnél. Akkor a nyíregyházi telephelyen nem volt
munkalehetőség, a győri telephelyre viszont igen, úgyhogy megállapodtunk abban,
hogy egy évre elmegyek oda dolgozni, aztán Nyíregyházán kapok munkát. Tavaly júniusban kezdtem Győrben dolgozni, idén júniusban pedig visszakerültem Nyíregyházára.
 Milyen volt a győri telephelyen dolgozni?
 Győrben rengeteg az autószerelési munka, az országban kimagaslóan ott a legtöbb,
úgyhogy sokat dolgoztunk. A munka nagyon változatos volt. A gumiszereléstől kezdve
a motorfelújításig mindenféle szerelői munkát végeztem. Fiatalként óriási szakmai tapasztalatra tehettem szert. Nagyon jól éreztem magam Győrben, és nagyon hasznos
volt az az egy év.
 Akkor valójában csupán az hozta haza, hogy nyíregyházi?
 Itt él a családom, itt a barátnőm, ezért szerettem volna hazajönni. De itt, Nyíregyházán
is szeretem a munkát. Autószerelőként vettek fel, itt is sokféle munkát kell elvégeznem,
az abroncsszereléstől kezdve a futóműállításon át a klímázásig mindent megcsinálok,
amire szükség van.
 Miért szeret a Marso Kft.-nél dolgozni?
 A Marso egy eszközökkel nagyon jól felszerelt cég, versenyképes, rugalmas, és a fizetéssel is meg vagyok elégedve. Jó itt dolgozni.
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Balogh Béla
Nyíregyháziak, aki nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban,
amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.
Most Balogh Bélától, a 99.4 Sunshine Rádió első emberétől.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Azt írja a Facebook, „beteltél”,
nem lehet ismerősnek jelölni.
A népszerűség átka?
Ez a Facebook átka. Egyébként
igyekszem mindenkit visszajelölni,
aki arcát, nevét vállalja, és úgy jelöl
be.
Mi a tipped, 10 nyíregyháziból
hány ismer?
Valamikor készült erről egy felmérés,
akkor ismertségben 80 pár százalékos
voltam, de mára ez sokat kopott, hiszen akkoriban még televízióztam is.
Három gyerek: két nagyfiú, egy
kislány; rá lehet még venni őket
közös játékra?
Sokat vagyunk együtt esténként. A
kislány 6 éves, nyilván igényli a közös
játékot, de nemcsak velem; a testvéreiért is rajong. Van kerékpározás, társasjátékok, rá lehet venni őket közös
játékra, nyaralásra, sportolásra is.
A gyerekek közül ki örökölte az
apjuk kosaras génjeit?
Mindegyik, sőt, jobbak, mint az apjuk volt. A nagyobbik fiú az én kicsit
mackósabb alkatomat örökölte, de
a keze olyan, hogy még most is bármelyik élvonalbeli csapatba beférne.
A kisebbik fiú is nagy büszkeségem,
az NBI B nyíregyházi kosárcsapatban
már kerettag. A kislányom – meglepetésemre – a focit kedveli.
Mire vagy a legbüszkébb kosaras
múltadból?
Az aktív kosárlabdázást nagyon hamar abbahagytam; talán az NB II-es
szerepléseimre.
Játszani nehezebb a kosárlabdát,
vagy a pálya szélén izgulni?
Játszani is nehéz, edzőnek lenni is
nehéz, a pálya szélén izgulni sem
mindig könnyű, de úgy gondolom,
hogy mindhárom örömmel tölti el az
embert.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Mikor lesz Nyíregyházának
bajnokcsapata kosárlabdában?
Remélem, minél hamarabb. 15 évig
volt élvonalbeli csapata Nyíregyháznak, de az elmúlt bajnoki szezonban
kiestek, ami nekem nagy szívfájdalom.
Ki minden idők három legjobb
kosarasa?
Talán Larry Bird, Michael Jordan és
Kobe Bryant.
Aki a rádió megszállottja,
(meg)néz valamit a tévében is?
Régebben sok mindent, ma már egyre ritkábban.
Mi a jobb: igazgatatni a rádiót
vagy műsort vezetni?
Műsort vezetni. Az egészen más élmény, az adrenalin is másképp dolgozik, az agyam is jobban pörög.
Igazgatni sokkal nehezebb a rádiót,
a sok adminisztrációs és szervezési
feladat miatt.
Ha utazás, akkor északra, délre,
keletre vagy nyugatra?
A lényeg az, hogy izgalmas legyen az
út és tudjak rá készülni: szeretem, ha
tudom, hova, milyen útvonalon megyek, mit fogok megnézni. Kell egy
téli és egy nyári hét, amikor kikapcsolódhatunk; ezt kötelezően előírnám.
Motorozni egyedül
vagy konvojban?
Sajnos, a feleségem fél a motoron,
így hát legtöbbször egyedül motorozom. Bár a kislányom most már egyre jobban kacérkodik a gondolattal.
Remélem, előbb-utóbb ott fog ülni
mögöttem.
Mi a legjobb Nyíregyházában?
Talán az, ami a legrosszabb is, hogy
egy nagy falu. Nyíregyháza legapróbb
zugában is otthon érzem magam.
Kicsi a nagysághoz,
nagy a kicsiséghez?

15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

Szeretem, hogy dinamikus fejlődik,
hogy van egy Sóstója. Megtalálja
a kikapcsolódási lehetőséget az is,
aki fürdeni, vízhez, erdőbe vagy egy
jó belvárosi sétára vágyik. Nem túl
nyüzsgő város, de barátságos.
Mi a legrosszabb?
A közeledés. A túl sok autó miatt egyre nehezebb mozogni.
Ki a legjobb arc Nyíregyházán?
Utánam? Nem tudom, de egyébként
sok jó arc van; hadd ne sértsek meg
senkit azzal, hogy mást kiemelek.
Diszkó vagy rock?
Diszkó inkább, a könnyűzene irányába hajlok.
Fasírt vagy saláta?
Inkább saláta, de fasírttal, mert húst
hússal.
Sör, bor, pálinka?
Igazán mindegy, csak jó minőségű
legyen. Inkább boros vagyok, azon
belül is fröccsös.
Van az a pénz, amiért elhagynád
Nyíregyházát?
Szerintem nincs, régen sem volt.
Rendezzen Magyarország
2024-ben olimpiát?
Rendezzen! Hogyha ez az észszerűség határain belül van, akkor úgy
gondolom, mindannyiunk hasznára
lehet.
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