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Marina Rossello nyerte a Miss In-
tercontinental Spain 2017 versenyt.  
A hölgy természetesen gyönyörű, de mi 
nem erre kaptuk fel a fejünket, hanem 
arra, hogy a spanyol szépségkirálynő a 
nyíregyházi Rabócsi Renáta ruháját 
viselte. De vajon hogy kerül egy nyír-
egyházi ruhaköltemény egy spanyol 
szépségre? Nem is gondolnánk, milyen 
könnyen. Áprilisban megnyílt Mallorca 
szigetén az üzlet, ahol kizárólag Rabó-
csi-ruhákat forgalmaznak. Máris nagy 
a sikere. – Ezt az üzletet kereste fel Ma-
rina, aki onnan választotta ruhánkat 
a verseny döntőjére – mondta el a la-
punknak Rabócsi Renáta, aki hozzátet-
te: - Marina fogja Indiában képviselni 
Spanyolországot a világversenyen; re-
méljük, oda is a mi ruhánkat választja 
majd – tette hozzá a varrónő ruhater-
vező, aki tavaly novemberben vette át 
a szakma legmagasabb szintű tudását 
bizonyító Mesterlevelet. S hogy milyen 
kicsi a világ? Nos, azt mi sem bizonyít-
ja jobban, minthogy a mallorcai üzlet 

tulajdonosa is nyíregyházi. Délceg Or-
solya évek óta él Mallorcán, s úgy dön-
tött, a szigeten nyit egy üzletet, melyben 
csak Rabócsi Renáta ruháit lehet kapni. 
Renáta elárulta: hamarosan Budapesten 
is megnyílik az üzlet, melyben szintén 
az ő kollekciói lesznek, és továbbra sem 
lankad a külföldi érdeklődés. A kérdés-
re, hogy mi a ruhái titka, amiért már 
külföldön is ennyire népszerűek, Renáta 
így felelt: – Valószínűleg a szabásmin-
táim különlegessége, a magas minőség 
és az, hogy „tündér királylányoknak”  
készítek ruhákat. Nők kislányos, bájos, 
királylányos lelkének készítek ruhákat. 
Hétköznapi ruhákat nem. Meg kell ta-
lálni azokat a nőket, akik nem csak el-
képzelik magukat a ruhában, hanem fel 
is veszik. Most már igyekszem meny-
asszonyi ruhában is csak hatalmas, báli 
fazonú ruhákat készíteni. Rabócsi Ren-
átának egyébként az elmúlt hétvége 
dupla sikert hozott, hiszen Budapesten 
nem másutt, mint a Gundelben mutat-
hatta be nyári kollekcióját.

Nyíregyházi  
ruhában nyert a 
spanyol szépség

 
Rabócsi Renáta  

a világhírnév felé.
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A thyssenkrupp AG világszerte 78 országban 156 ezer munkavállalóval tevékenykedik számos ipari és szolgáltató szegmens-
ben. Tízből kilenc prémium osztályú autó a thyssenkrupp termékeivel készül, és minden harmadik teherautóban megtalálhatók 
a konszern hajtómű alkatrészei. A vállalatcsoport gépjármű szektorban elért árbevétele a 2015/2016-os üzleti évben több mint 
3000 milliárd forintra rúgott és a megrendelők körében szinte valamennyi nagy autógyártó megtalálható. 
A ma már mintegy ezer fős hazai csapatunk folyamatosan bővül, a thyssenkrupp Presta Hungary Kft. jelenleg négy ma-
gyarországi telephellyel rendelkezik. Budapesten a vállalaton belül egyedülálló autóipari K+F Kompetencia Központunkban 
világszínvonalú elektromechanikus kormányrendszereket és szoftvereket fejlesztünk. Jászfényszarun a következő évtől kor-
mányrendszerek és hengerfejbe integrált vezérműtengelyek gyártását végezzük 500 új kollégánkkal, Győrben pedig az Audi 
számára szállítunk előre szerelt futóműveket. 

Nyitott pozícióink Debrecenben:

- Minőségbiztosítási vezető  - Karbantartó (elektromos, mechanikai)
- Folyamatmérnök   - Launch manager
- Buyer       - HR Generalist
- IT Engineer   - Design Engineer
- Control Engineer   - Prototype Product Engineer
- Hőtechnikai szakember  - Process Controller
- Gépkezelő (CNC, prototípus)                  - Csoportvezető
- Test Engineer (Laboratory)                 - Controller
- Head of Production Scheduling

Csatlakozz a thyssenkrupphoz!

Debrecenben csavarrugókat és stabilizátorokat fogunk gyártani neves európai autógyártók számára 250 új munkatársunkkal.

Ajánlatunk:

- Versenyképes fizetés és széles körű juttatások 
- Részvétel nemzetközi projektekben
- Folyamatos szakmai fejlődést biztosító, 
   sikeres és gyorsan növekvő vállalat

Jelentkezz most!

Ha te is részese szeretnél lenni ennek a sikernek, küldd el önéletrajzod a career.phb@thyssenkrupp.com címre! További elérhetőségeink:  
thyssenkrupp Presta Hungary Kft., 1113 Budapest, Daróczi út 1-3., tel.: +36 (1) 505-9159, fax: +36 (1) 505-9101, www.thyssenkrupp.hu

MILLIÓK
HANGJA
Swing & Big Band Beat

Willis Conover-emlékkoncert
Szörényi Levente, Joan Faulkner, Gájer Bálint és 

a Budapest Jazz Orchestra előadásában.

„Time for Jazz!”
Az est házigazdája Kőszegi Ákos.

MÜPA – Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, 
2017. május 24., 20:00. Jegyek kaphatók a Müpa 

jegypénz táraiban és online, www.mupa.hu

DEBRECEN – Kölcsey Központ, 2017. május 27., 
20:00. Jegyek kaphatók a Kölcsey Központban és az 

ismertjegyirodákban, valamint online: www.tex.hu

PÉCS – Kodály Központ, 2017. június 2., 20:00. 
Jegyek kaphatók a Kodály Központ jegypénztárában, 

valamint online: www.tex.hu

willis_debrecen_192x132mm_2017.indd   1 2017. 04. 21.   17:01
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Roma Ádám a nyíregyházi Móra 
Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor 
Tagintézményének tanára. Az elis-
merést Budapesten, a neteducatio.hu 
Modern pedagógus című konferenci-
áján vehette át. A díjra egy kolléganő-
je javasolta.
 

SzabolcsiCafé: Mit szólt, amikor 
megtudta, hogy Oscarra jelölték?

Roma Ádám: Egy nagyon ked-
ves munkatársam, Erdélyi-Szabóné 
Srankó Ilona tanítónő jelölt erre a 
díjra, és szólt, hogy vállalom-e. Ter-
mészetesen örültem neki, hogy gon-
dolt rám.

SzabolcsiCafé: Számított arra, hogy 
meg is kapja?

Roma Ádám: A kolléganőmnek je-
leztem, hogy megírhatja rólam a be-
mutató szöveget, ugyanis a jelöltről 
egy 150 karakteres ismertetőt kellett 
írni. A verseny kétfordulós volt; azt 
tudtam, hogy az első körben az első 
három jelölt  jut tovább.
Egy ember jellemzésére 150 karakter 
elég kevés. Nagy felelősség annak, aki 
megfogalmazza a véleményét ilyen 
röviden. Többet szeretett volna írni, 
de ez volt a maximum.

SzabolcsiCafé: Mi állt a szövegben?
Roma Ádám: „Roma Ádám: Jelöl-
tem született pedagógus. Kreatívan, 
innovatívan tanít. Novemberben fi-
zika-mintaórát tartott az országos 
média előtt. Legnagyobb varázsa 
személyiségében rejlik. Diákjaink 
rajonganak érte. Minden szünetet 

közöttük tölt, játszanak, beszélget-
nek. Iskolai rendezvényeken beöltözik 
mesefigurának. Osztályfőnöki órákra 
neves vendégeket hív, akik példaként 
szolgálhatnak. Gyerekeivel plakáto-
kon örökítik meg élményeiket. Csa-
ládi programokat szervez. Bringás 
egyesületet alapított, kerékpártúráit 
focizással, állatmenhelyek látogatá-
sával színesíti. Szívügyének tekinti a 
fogyatékkal élő gyerekek integrálását, 
viszi őket bringatúrákra, érzékenyítő 
tréningeket szervez iskolánkban.”

SzabolcsiCafé: A jellemzés alapján 
máris megszavaztam az Oscart! Ilyen 
pedagógust tényleg imádhatnak a 
diákok. Ők egyébként mit szóltak?

Roma Ádám: Köszönöm. Nagyon 
örültek. Kedvesek voltak, és lelkesek. 
Édesanyám és testvérem is nagyon 
büszke rám. Igyekeztem kivonni ma-
gam a versenyből. Nagyon sok pozi-
tív visszajelzést kaptam a gyerekek, 
szülők, ismerősök, barátok, kollégák 
részéről. Ez az igazi díj.

SzabolcsiCafé: Hány éve van a 
pályán?

Roma Ádám: Márciusban volt 9 éve, 
hogy tanítok.

SzabolcsiCafé: A fizika vagy az infor-
matika áll közelebb a szívéhez?

Roma Ádám: Mind a kettő. Volt, 
amikor az informatika, volt, mikor 
a fizika, de az idő elteltével mind a 
kettőben megtaláltam azokat a dol-
gokat, amelyek engem is érdekelnek,  
és szeretem őket, illetve a legfonto-
sabb, hogy a gyerekekkel is sikerüljön 
megszerettetni a tárgyakat.

SzabolcsiCafé: A gyerekek általában 
nem szeretik a fizikát. Hogy lehet 
megszerettetni velük?

A célom, hogy a gyerekek szeressék 
és tudják a fizikát. Úgy kell tanítani 
ezt a tárgyat, hogy örömmel tanul-
ják és figyeljenek az órán. Többféle 
mód van: virtuális kísérleti oldalakon 
mutatok be kísérleteket, powerpoin-
tos előadásokkal készülök az órákra, 
hagyományos kísérleteket mutatok 
be, igyekszem minél több hétköznapi 
példával illusztrálni a tanítási órát.

SzabolcsiCafé: Hogy zajlott a 
választás?

Roma Ádám: Először egy internetes 
oldalon kellett szavazni, kb. 30 jelölt 
közül. Nem tudtuk, ki hogy áll, mert 
nem facebookos szavazás volt. A má-

Itt van  
Nyíregyháza 

első  
Oscar-díjasa

 
Igazi pedagógust díjaztak.

Névjegy

Roma Ádám Nyíregyházán született, Nyír-
pazonyban él gyerekkora óta, mai napig. Alsó 
iskoláit a nyírpazonyi Színi Károly Általános 
Iskolában végezte, majd a Wesselényi Miklós 
Szakközépiskola és Szakiskola villamosipari 
szakán érettségizett. Általános iskolai tanári 
diplomát a Nyíregyházi Főiskola fizika–infor-
matika szakán szerzett. Tanulmányait az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen folytatta, informa-
tika szakból egyetemi diplomát szerzett.
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TOvÁbbI éRdEkESSégEk:

www.szabolcsihir.hu

sodik forduló viszont már a 
Facebookon folyt tovább.

SzabolcsiCafé: Mikor és 
hogy derült ki, ki nyert, ki 
és hol adta át a díjat? 
Egyáltalán: hogy néz ki a 
díj?
Roma Ádám: Volt egy 

határidő, amikor lezárták 
a szavazást. Nekem 1500 
szavazatom volt, a má-
sodiknak kb. 800. Akkor 
már gondoltam, hogy én 
nyerek. Majd kaptam er-
ről egy hivatalos mailt is. 
A díjat Budapesten adták át, az I. Mo-
dern Pedagógus Konferencián. A Peda-
gógus-Oscar pont úgy néz ki, mint az 
igazi Oscar-szobor, csak ez nem arany-
ból van. Kaptam még értékes, oktatás-
hoz kapcsolódó könyveket és egy 100 
ezer forintos, továbbképzésekre felhasz-
nálható összeget is.

SzabolcsiCafé: Mit érzett, amikor 
megkapta a díjat?

Roma Ádám: Nagyon örültem neki, 
különleges érzés volt, és megerősített 
most is az a gondolat, hogy érdemes sok 

energiát belefek-
tetni a tanításba, 
nevelésbe.
Van egy progra-
mom, ami Roma 
Ádám netsulijá-
ban is megtalálha-
tó. Osztályfőnöki 
órákra és pénteki 
klubdélutánokra 
vendégeket hívok, 
akik az élet kü-
lönböző területein 
sikeresek a hivatá-
sukban, szakmájuk-
ban, hobbijaikban.

Eddig vendégeink voltak:
• Farkas Attila kerékpárversenyző
•  Szatke Zoltán futballista, a Nyíregyhá-

zi Spartacus emblematikus alakja
•  Vinnai Zsolt kerékpárversenyző, a Vi-

niBike KSE elnöke
•  Kocsmár Sándor szociálpedagógus - 

„hobbi” tánctanár
•  Major Dóra és Major Gábor - a „Dóra 

és a Felfedezők” zenekarból
•  Feczkó Tamás labdarúgóedző, az  

NB II- es Balmazújváros vezetőedzője, 

a Bozsik József Labdarúgó Akadémia 
igazgatója

•  Pataki Mihály cégtulajdonos, a 
Nyír-Petrol és a BringaSziget igazgatója

•  Dr. Papp Katalin, a Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Kar Ápolástudomá-
nyi Tanszékének főiskolai docense

•  Szakács Tibor, a Retró Rádió ügyveze-
tő igazgatója

•  Tóth Erzsébet, a Down Egyesület fenn-
tartásában működő Csodavár Korai Fej-
lesztő Centrum inkluzív nevelés tanára

•  Tóth Imre „Bruti” stand-up humorista

Ötödikes osztályom van. A négy év so-
rán több olyan embert szeretnék meg-
hívni, akár virtuálisan is, aki példaképe 
lehet a gyerekeknek. Az eddigi vendé-
gekkel egyébként személyesen találkoz-
tak a gyerekek. Természetesen együtt 
beszéljük meg, ők is javaslatot tehetnek 
arra, kivel szeretnének találkozni az 
osztályfőnöki órákon.
 Cservenyák katalin

NYÍREGYHÁZI

A Szabolcsihírírrrbemutatja:

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

2017. MÁJUS 19. 
NYÍR PLÁZA

BÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZEBÖRZE
A RÉGIÓ 

LEGNAGYOBB 
MUNKAADÓINAK 
RÉSZVÉTELÉVEL

Adjon (új) esélyt magának!
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INGATLANVÉTELBEN, -ELADÁSBAN, -BÉRBEADÁSBAN, KORREKT FELTÉTELEKKEL SEGÍTEK.
Közvetítői díj kizárólag eredményesség esetén.

Mindennapi munkám során az egyik legfontosabb érték számomra  
az emberi kapcsolat, a bizalom, mellyel az ügyfeleim megtisztelnek.  

Mindig örömmel tölt el, ha sikerül igazi otthont találni ügyfeleimnek. 

PALMER 
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA

4028 DEBRECEN, KORPONAY U. 15/1.
Tel.:06-20-955-2411 • www.palmer.ingatlan.com

BRUTTÓ 2%  

SÜRGŐS! PALLAGON, Debrecen egyik legszebb 
kertvárosában csendes zsákutcában 2 generá-
ciónak is tökéletes,  „B” energetikai besorolású 
szép családi ház 717 nm-es telken eladó! Nappa-
li+6 szoba, 2 fürdőszoba, tágas konyha, összesen 
230 nm lakótér, pince: 170 nm,  Garázs: 60 nm.  
Ár: 43,9 M Ft Tel.: +36 20 955 2411 
www.ingatlan.com/21716834

Sorház a Baksay úton 120 nm-es lakótérrel 
3 szoba+nappali, 2 fürdőszoba, kandalló, 
gáz-cirkó fűtés, garázs+tároló: 60 nm. Hőszi-
getelt, teljeskörűen felújított. Irányár: 29,9 M Ft  
Tel.: +36 20 955 2411   
ingatlan.com/22636155
 

Mediterrán luxusvilla
Impozáns megjelenésű mediterrán luxusvilla pa-
zar parkkal.
Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, 
praktikus elrendezés, mesés szépségű kert me-
dencével, magas műszaki tartalom. Ár: 135 M Ft. 
Tel.: +36 20 955 2411 
http://ingatlan.com/22755648

Debrecen, Nagyerdei körúttól, Postás üdülőtől  
300 m-re eladó egy 3 lakásból álló villa 1077 nm-
es telken. Utcafrontja: 18,5 m.
Mindegyik lakásnak külön bejárata van, külön 
közműórákkal üzemel. Akár 3 generáció is tudja 
használni. A tetőtér tovább bővíthető. Ár: 99 M Ft.  
Tel.: +36 20 955 2411  
http://ingatlan.com/23009249

Minőség, versenyképes áron!

4002 Debrecen, Sámsoni út, 7-es km kő 
(a temető gazdasági udvara)
Telefon: (52) 719-484
Mobil: (30) 2184-123
E-mail: eme97bt@morplusznet.hu 
www.eme97.com

•�Síremlékek�már��
nettó�190�000�forinttól

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása

Tárkonyos zöldségleves
Hozzávalók: 1 db sárgarépa, 
1 db petrezselyemgyökér, 1 fej 
vöröshagyma, 2-3 gerezd fog-
hagyma, 10 dkg kolozsvári sza-
lonna, 1 kisebb fej karfiol, 25 dkg 
gomba, 2 db krumpli, 2 kanál 
liszt, 350 ml tejszín, tárkony, só, 
frissen őrölt bors.
Elkészítése: A hagymákat 
apróra, a zöldséget kariká-
ra, a gombát és a krumplit 
kockákra vágjuk, a karfiolt 
rózsáira szedjük. Az apróra 
vágott füstölt kolozsvári sza-
lonna zsírján megpároljuk a 
hagymákat, majd a répát és a 
gyökeret, rászórjuk a lisztet, 
felöntjük vízzel vagy alaplé-
vel, sózzuk, borsozzuk, aztán 
mehet bele a karfiol, a gom-
ba és a krumpli is (utóbbi 

elhagyható, de így tartalma-
sabb a levesünk, nem teszek 
bele tésztát). Amikor minden 
ressre párolódott, fűszerez-
zük a tárkonnyal, felöntjük a 
tejszínnel és beforraljuk, ha 
szükséges, sózzuk. Tálaljuk, 
apróra vágott petrezselyem-
levéllel díszítjük.

Jó étvágyat kíván: 
Iglai János

kakaós kalács, fonva
Hozzávalók: 1/3 élesztő  
(42 g-ból), 18 dkg teljes kiőrlésű 
liszt, 5 dkg fehérliszt, 1 kk. cukor, 
1 tojás, 2-3 dkg olvasztott mar-
garin, 3 ek. narancspüré (kifa-
csart narancsból, kb. 50 ml), 50 
ml tejszín, 1 dl víz, 2-3 ek. xilit 
és kakaópor keveréke, pici olaj a 
tészta kenéséhez.
Elkészítése: A szokásos mó-
don a kenyérsütő üstjébe 
pakoltam a hozzávalókat, 
és rábíztam a dagasztást. 
Majd fél-háromnegyed órán 
át letakarva kelesztettem.  
A megkelt tésztát kétfelé vet-
tem, picit még átgyúrtam és 
kinyújtottam. Kevés vajjal 
lekentem, xilittel elkevert 
narancsos Duel kakaóporral 

megszórtam, majd felteker-
tem. Kicsit húztam, csavar-
tam is a rúdon. Ugyanezt 
megcsináltam a másik rúdból 
is. Keresztbe tettem őket egy-
másra, és megpróbálkoztam 
a kétszálas fonással. A tész-
tához tett felvert tojásból ki-
vettem két evőkanálnyit, egy 
pici tejszínnel elkevertem, 
és ezzel kentem meg a kalá-
csot. 180 fokos előmelegített 
sütőben, margarinnal kikent, 
lisztezett tepsiben kb. 30 per-
cig sütöttem, majd 5 percig 
160 fokon és további 10 per-
cig már csak alsó sütéssel.

Jó étvágyat kíván: 
Rózsa Éva
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8 SzabolcsiCaféÁLLÁSBÖRZEREPÜLJ A DIEHL-LEL A BIZTOS JÖVŐ FELÉ
Előtted a lehetőség, hogy karriert építs egy különleges iparág nemzetközi vállalatánál!
A nyírbátori vállalkozás a Diehl csoport részeként a légiközlekedési iparban mára már 
nemzetközi viszonylatban is  a legszínvonalasabb beszállítók közé tartozik. Magyarország 
legdinamikusabban fejlődő repülőgép-alkatrész gyára jelenleg több, mint 500 embernek  
biztosít stabil munkahelyet. Van egy jó hírünk: munkatársaink száma 2017-ben is tovább nő!

MIÉRT A DIEHL?
Ha fontos számodra a szakmai fejlődés, ambíciózus, kitartó személyiséged van és jó csapatjátékos vagy, ne várj tovább a jelent-
kezéssel. A DIEHL pályakezdők jelentkezését is várja!

GYÁRTÁSELŐKÉSZÍTŐ MÉRNÖK
Az alábbi feladatok várnak Rád: 

- gyártási folyamatok, eszközök, eljárások tervezése, felülvizsgálata, ellenőrzése
- gyártási kapacitások, erőforrások tervezése, ellenőrzése, felügyelete

Amit kérünk Tőled:
- felsőfokú műszaki végzettség
- kommunikációképes német vagy angol nyelvtudás
- SAP R3 illetve rajzoló, szerkesztő programok ismerete
- termelésben szerzett tapasztalat

CNC PROGRAMOZÓ TECHNIKUS
Az alábbi feladatok várnak Rád: 

- a rendelkezésre álló technológia ismeretében megmunkálási tervek készítése
-  alkatrészek megmunkálásokhoz szükséges CNC programok elkészítése  

hatékonysági és gazdaságossági szempontok figyelembevételével
-  CNC programok üzembehelyezése, próbagyártások, tesztek,  

új termékek bevezetésének a koordinálása
-  az elkészített termékekkel, mérési adatokkal, mintadarabokkal kapcsolatos  

dokumentációk elkészítése
Amit kérünk Tőled:

- legalább középfokú szakképesítés 
- középszintű angol és/vagy német nyelvtudás
- legalább 2 év releváns szakmai tapasztalat CNC megmunkálás területen
- felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek
- CAD CAM szoftverek ismerte (CATIA V5)
- precíz munkavégzés, megbízhatóság

KONTROLLER
Az alábbi feladatok várnak Rád: 

- beszerzés és projekt-kontrolling támogatása
- készletelemzés, önköltség-kalkuláció
-  névleges és tényleges adatösszehasonlítások, eltéréselemzések  

és ad-hoc kiértékelések elvégzése
-  cégvezetés részére stratégiai döntések előkészítése  

(bemutató számítások, megtérülési tervek)
Amit kérünk Tőled: 

-  befejezett főiskolai/egyetemi tanulmányok pénzügyi vagy kontrolling 
területen

- magas szintű, aktív német nyelvtudás
- kiemelkedő ismeretek MS-Office, különösen az MS-Excel területén
- szisztematikus, önálló munkavégzés
- határozott, öntudatos fellépés

ANYAGDISZPONENS / BESZERZŐ
Az alábbi feladatok várnak Rád: 

- kapcsolattartás a beszállítókkal és a termeléssel
- készletek figyelése és optimalizálás
- alap- és segédanyagok biztosítása a termelés számára 

Amit kérünk Tőled:
- legalább középfokú végzettség logisztikai, gazdasági vagy hasonló területen
- kommunikációképes német nyelvtudás (angol előny)
- jó kommunikációs készség

TB ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI ASSZISZTENS
Az alábbi feladatok várnak Rád: 

- munkavállalókkal való kapcsolattartás
- bér- és TB-ügyintézéssel kapcsolatos feladatok ellátása
- munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása

Amit kérünk Tőled:
- bér- és TB-ügyintézői OKJ-végzettség
- minimum 1 éves, bér- és TB-ügyintézői tapasztalat
- önálló, talpraesett, hatékony munkavégzés
- képesség és igény a kifejezetten precíz munkavégzésre
- MS Office (Excel, Word) ismerete

TERMELÉSI CSOPORTVEZETŐ
Az alábbi feladatok várnak Rád: 

-  termelési terv minőségi, mennyiségi, hatékonysági és költségre vonatkozó  
megfelelésének biztosítása

- termelési műszakok irányítása, munkaszervezés
- termelési csapat irányítása, motiválása
- műszakok teljesítményének folyamatos figyelése

Amit kérünk Tőled:
- termelési műszakvezetésben szerzett legalább 2 éves releváns tapasztalat 
- műszaki szakirányú középfokú végzettség
- magas fokú felelősségtudat
- önálló munkavégzés, problémamegoldó készség
- határozottság, talpraesett személyiség
- felhasználói szintű számítógépes ismeret

ÜGYVEZETŐI ASSZISZTENS
Az alábbi feladatok várnak Rád: 

- az ügyvezető napi munkájának támogatása
- fordítások készítése, tolmácsolás
- háttérdokumentációk elkészítése, sokszorosítása, digitalizálása
- számlák iktatása
- kimenő-bejövő hívások, e-mailek kezelése
- postai ügyintézés bonyolítása
- külföldi és egyéb vendégek fogadása

Amit kérünk Tőled:
- szakirányú végzettség
- tárgyalóképes német nyelvtudás (írásban és szóban)
- asszisztenciában eltöltött, adminisztratív munkaköri tapasztalat
- igényes, precíz, gyors munkavégzés
- MS Office programok magabiztos használata
- diszkréció, felelősségtudat
- jó kommunikációs képesség 
- erős szervező és együttműködési képesség

JELENTKEZÉS
E-mailben: allas@repulogepgyar.hu 
Postán vagy személyesen: Diehl Aircabin Hungary, 4300 Nyírbátor, Ipari Park utca 9.
Telefonon: a 06/80 200-270-as ingyenesen hívható Diehl-vonalon
Diehl Aircabin Hungary. Repülj velünk a biztos jövő felé!
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AlliAnz HungáriA zrt.
ALLIANZ - Együtt A-tól Z-ig
 
A németországi központú Allianz – amely a magyar pénzügyi 
szektor első és legnagyobb nyugati befektetője volt – a világ 
egyik legnagyobb biztosítási és pénzügyi szolgáltatóháza, 
Európában piacvezető.

Az Allianz négy alaptevékenysége
• vagyon- és felelősségbiztosítás
• élet- és egészségbiztosítás
• vagyonkezelés
• banki szolgáltatások

Várjuk Önt társaságunkhoz, ha
•  kész egy sikeres csapat aktív tagjaként az Allianz Cso-

port élen járó nemzetközi ismereteit befogadni, s azokat 
a magyar ügyfelek javára kamatoztatni,

• becsüli a tradíciókat, az emberi méltóságot,
• nyitott a korszerű szaktudás iránt,
•  az ügyfelek igényeinek megismerése, azok tisztelete  

vezérli munkájában.
 
Minden munkatársunknak versenyképes jövedelmet, nem-
zetközileg élen járó ismereteket, a folyamatos fejlődés lehe-
tőséget és egy nagyvállalat stabilitását biztosítjuk.

4400 Nyíregyháza,  
Vay ádám Krt. 12. 
+36 70 226 3114,  
+36 20 980 6041
IbKIss@allIaNz.hu

allIaNz.hu

Coloplast Hungary Kft.

4300 Nyírbátor,  
Coloplast u. 2.

+36 42 886 300
www.Coloplast.Com, 

www.Coloplast.hu 

A dán székhelyű és tulajdonú Coloplast gyógyászati segéd-
eszközök gyártásával és értékesítésével foglalkozik. Válla-
latunk 2017-ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. 
A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszt, 
melyek kifejezetten személyes/intim egészségügyi problé-
mákkal élő emberek életét könnyítik meg. Ezt hívjuk intim 
egészséggondozásnak. 

Üzletágaink: sztómaterápia, urológia és kontinencia, seb- és 
bőrkezelés. Világszerte több mint 10 000 embert foglalkoz-
tatunk.
A dániai cég leányvállalataként a Coloplast Hungary Kft. 

2001 szeptemberében kezdte meg termelését Tatabányán. 
Itt elért sikereinknek is köszönhetően 2007 őszén adtuk át 
nyírbátori telephelyünket, ahol több mint 1900 munkavállaló 
alkalmazásával készülnek termékeink. 2010 áprilisától pedig
tatai telephellyel indítottuk el a logisztikai, csomagolási és 
disztribúciós központunkat. 

Nyírbátorban újabb gyártócsarnokot adtunk át 2015 áprili-
sában, és 2017-ben ismét bővül a cég. Bízunk abban, hogy 
modern skandináv vállalati kultúránk és széles körű juttatási 
rendszerünk a régió egyik vonzó és meghatározó munkálta-
tójává teszi vállalatunkat.

Debreceni SzakképzéSi centrum
A Debreceni Szakképzési Centrum iskolái nevezetesek arról, 
hogy összetartó diákközösségek alakulnak ki, akik minden-
ben támogatják egymást. Ezt segíti elő a gyermekközpontú, 
szakképzett tanári gárda is. A pedagógusok elvei közé tar-
tozik, hogy szeretetteljes kapcsolatot alakítsanak ki a tanu-
lókkal. Az új képzési struktúrának megfelelően akár 3 vagy 
4 szakképesítést is szerezhetnek a diákok a tanulmányaik 
befejezésekor.
Központi szerepet kapott a szakmai felkészítés, a gyakorlati 
órák számát növelték, és a diákok nagy része debreceni cé-
geknél tölti a gyakorlatát, tanulószerződés keretében (duális 
képzés). 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 visszajelzé-
sek alapján alakították ki a Debrecen és környékbeli telepü-
léseken telephellyel rendelkező cégek igényei alapján, ezzel 
a megkönnyítve az elhelyezkedést.
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.
Felnőttoktatás és felnőttképzés keretében is számos ingye-
nes képzést kínálunk.

4030 Debrecen,  
Fokos u. 12. 

+36 52 437 307
Dszc@Dszc.hu

www.Dszc.hu

Diehl AircAbin hungAry Kft.

4300 Nyírbátor,  
IparI park utca 9.

INgyeNes DIeHL-voNaL:  
+36 80 200 270

 aLLas@repuLogepgyar.Hu

www.DIeHL.com

Repülj velünk a biztos jövő felé!
A Diehl Aircabin Hungary Kft. a németországi Laupheimben 
székhellyel rendelkező Diehl Aircabin GmbH leányvállalata, és 
anyavállalatán keresztül a Diehl Aerosystems részkonszern tagja, 
mely a világszerte 16 000 embernek biztosít stabil munkahelyet. 
2011 óta tevékenykedünk Nyírbátorban, ahol a világ legna-
gyobb utasszállító Airbus repülőgépek alkatrészeit, azon belül 
is ajtókat, ajtókereteket, kabinegységek elemeit, klímacsöveket 
gyártunk. A gyártási folyamatok túlnyomó része egyedi munka, 
termékeinket kézzel gyártjuk, éppen ezért olyan fontos szá-
munkra az emberi munkaerő, melyet sosem fogunk lecserélni 
gyártói gépsorokra. Felismertük, hogy sikereinket munkatársa-

ink értékein keresztül érjük el, ezért teszünk meg mindent a 
hosszú távú együttműködésért.
Életpályamodellt, elméleti és gyakorlati oktatásokat, valamint 
folyamatos szakmai fejlődési lehetőségeket biztosítunk a 
termelési és az adminisztratív területen tevékenykedő mun-
katársaink számára egyaránt. Vállalatunk szakképzettek, pá-
lyakezdők, gyakornokok, illetve duális képzésben résztvevők 
jelentkezéseit is várja.
JELENTKEZÉS: e-mailben: allas@repulogepgyar.hu. 
Telefonon: a +36 80 200-270-as ingyenes hívható Diehl-vona-
lon. Postán vagy személyesen: Diehl Aircabin Hungary, Nyírbá-
tor, Ipari Park utca 9.

EDYMAX HungArY Kft.

9024 Győr, 
Zrínyi utca 11. 

+36 96 900 482
hunGary@edymax.com

www.edymax.com

Azonnali munka – Nagyszerű emberek – A szolgáltatás 
minősege

Az EDYMAX Hungary Kft. előnyei elsősorban a professzio- 
nalizmus, szakismeret, megbízhatóság, rugalmasság és az 
erős háttér, amelyet 12 év során munkánkkal kiépítettük. 
Munkát adtunk több mint 80 000 elégedett munkaválla-
lónak, akik a legjobb bizonyítvány az EDYMAX számára.  
A célunk az ügyfél maximális elégedettsége, pont úgy, mint 
a sikeres és elégedett munkavállaló.

A maga sikere nálunk kezdődik. Munka az EDYMAX-nál a 
professzionalizmus, szakismeret, stabilitás és egy erős port-
fólió garanciája.

EDYMAX Hungary Kft., 
9024 Győr, Zrínyi utca 11, 
Tel.: +36 96 900 482, 
E-mail: hungary@edymax.com



10 SzabolcsiCaféÁLLÁSBÖRZE

LEHETSZ AKÁR 
stílusteremtő mesterfodrász,

trendeket diktáló divattervező 
VAGY A 

jövő  technológiáit formáló 
szoftverfejlesztő,

Debrecen a Te városod!

Valósítsd 
meg álmaidat
Debrecenben! Debreceni 

Szakképzési Centrum
4030 Debrecen,

Fokos u. 12.
Tel.: +36 52 437 311

E-mail: dszc@dszc.hu
www.dszc.hu

Debreceni-Szakképzési-Centrum
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INT-SoluTIoN ÜzleTI TaNácSadó KfT.

4400 Nyíregyháza,  
Kossuth tér 6–7.
+36 42 238 699

jeleNtKezes@iNtsolutioN.hu

www.iNtsolutioN.hu

Az INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft. már több éve piaci 
szereplője a humánerőforrás-fejlesztés piacának. Az alapí-
tók 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 -közvetítés 
is bekerült a szolgáltatási palettába. A tulajdonosok és mun-
katársaink hosszú évek óta dolgoznak ezeken a területeken, 
és tudásunkat, tapasztalatunkat összeadva azon munkálko-
dunk, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldásokat az 
ügyfelek problémáira.

Számunkra kiemelkedően fontos, hogy értéket tudjunk te-
remteni az ügyfeleink számára a munkánk során, így terhet 
tudjunk levenni a vállukról.
Munkáltatók számára nyújtott szolgáltatásaink: Munka-
erő-kölcsönzés • Munkaerő-közvetítés • HR outsourcing  
• Bérszámfejtés outsourcing • Tréning • Coaching
Pályázók számára nyújtott szolgáltatásaink: Önéletrajz-ta-
nácsadás • 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

LEGO ManufacturinG Kft.

4400 Nyíregyháza, 
LegO utca 14.

30 393 2497
paL.huNya@LegO.cOm

www.LegO.cOm/careers

Nyíregyházán gyártjuk a jövő játékait
A családi tulajdonban lévő cégcsoport a piaci keresletnek 
megfelelően bővíti kapacitásait. A Nyíregyházán találha-
tó ultramodern gyáregységet 2014 márciusában adták át, 
és azóta már teljes kihasználtsággal működik a mintegy  
122 000 négyzetméteres komplexum. Olyannyira, hogy az 
átadás óta is folyamatosan fejlődik, újabb gyártócsarnokok, 
raktárak és egyéb épületek épülnek, további gépsorokat ins-
tallálnak és új munkahelyek jönnek létre.

Helyi közösségi szerepvállalás
Fontosnak tartjuk, hogy aktívan részt vegyünk közvetlen 

környezetünk életében – éppen ezért számos olyan prog-
ramot szervezünk dolgozóinkkal közösen, amelyek a vala-
milyen okból rászoruló vagy rossz körülmények között élő 
gyerekek életét segítik és teszik játékosabbá. Helyi Közössé-
gi Szerepvállalás programunk évente mintegy 30 projektet, 
programot hajt végre.
Minden szempontból az építésről szól tehát a nyíregyházi 
LEGO gyár – amely munkáltatóként stabil hátteret, hosszú 
távú karrierlehetőséget, kiemelkedő juttatási csomagot és 
munkahelyi környezetet kínál dolgozóinak. Nyitott pozíció-
inkkal és a nálunk elérhető lehetőségekkel kapcsolatban lá-
togasson el karrieroldalunkra: www.lego.com/careers.

OTP PénzügyiPOnT KfT.

1051 Budapest. 
 Nádor utca 21.

+36 30 339 7954
rezsuNe.Balla.aNett@otpip.hu

Az OTP Pénzügyipont Kft. pénzügyi termékek közvetítésével foglalkozó 100%-ban 
az OTP Bankcsoporthoz tartozó cég. Az OTP Bankcsoport tagjaként fő célkitűzésünk, 
hogy meglévő és leendő ügyfeleinknek az ingatlanfinanszírozás területén komplex 
szolgáltatást nyújtunk elsősorban OTP Lakástakarék számla és OTP Lakástakarék Át-
hidaló kölcsön közvetítése révén.
Ne egyszerűen egy pénzügyi terméket tegyünk könnyen elérhetővé, hanem egyén-
re szabottan, az ügyfél rövid és hosszú távú érdekeinek figyelembevételével találjuk 
meg a megfelelő pénzügyi megoldást. Cégünk fő profilja, a lakáscélú igények pénzügyi 
megvalósításához a megfelelő forrás személyre szabott kiválasztása és biztosítása. Ezt 
az adott helyzetnek megfelelően az OTP Bankcsoport aktuális termékajánlatából vá-
lasztjuk ki. Tapasztalataink alapján ügyfeleink olyan konstrukciót keresnek, mely nem-
csak biztonságos, de könnyen tervezhető: kedvező és fix kamatozással rendelkezik. 
Ezért legnagyobb arányban az OTP Lakástakarék termékeit választják, ahol az említett 
szempontok mellett a termék kiemelkedő 30 százalékos állami támogatása is döntő 
szerepet játszik.
Miért érdemes csatlakozni hozzánk? Mert: 
– Te osztod be a munkaidődet,

–  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egész területén dolgozhatsz; ehhez mi biztosítjuk a 
megfelelő irodai és technikai hátteret

– aktivitásodtól függően alakíthatod jövedelmedet
–  pénzügyi szakértőként nálunk főállásban és részmunkaidőben is dolgozhatsz, kima-

gasló jövedelemért
– szakmailag felkészült és jó hangulatú csapatunk támogatja munkádat a kezdetektől
– folyamatos továbbképzéseken vehetsz részt
–  megismerheted és értékesítheted az OTP Lakástakarék (OTP Lakástakarék számla és 

OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön) és az OTP Bankcsoport (lakossági és vállalkozói 
számlák, fogyasztási hitel termékek, Egészségpénztári és Önkéntes Nyugdíjpénztári 
számla) által kínált lehetőségeket.

Kiket keresünk?
– Ügyfélorientált, határozott, önálló gondolkodású munkatársat keresünk!
Várjuk fényképes önéletrajzodat a rezsune.balla.anett@otpip.hu e-mail címre, vagy 
fordulj hozzánk bizalommal a 06 30 339 7954-es telefonszámon.

Rezsuné Balla Anett 
  Területi igazgató

Prato Verde Kft.

8932 Gyűrűs,  
Petőfi u. 2.  

(Lev.cím: 8900 ZaLaeGersZeG,  
ady u. 23.)

+36 70 392 9799
info@Pratoverde.hu

www.Pratoverde.hu

A Skitus Kft. több évtizedes tapasztalatával a termelés kü-
lönböző területein nyújt támogatást partnerei számára.

A SKITUS, regionális és nemzetközi kapcsolatrendszerrel 
rendelkezik, partnerei számára folyamatosan keres új mun-
kavállalókat, akiknek stabil, hosszú távú, biztos munkalehe-
tőséget biztosít.

Betanított munkásokat keresnek KIEMELT bérezéssel!
Könnyű fizikai munka, nők és férfiak jelentkezését is vár-
ják!

Amit a SKITUS kínál:
– határozatlan idejű munkaszerződést
–  biztos, bejelentett jövedelmet, mely alapbért, műszak- és 

túlórapótlékokat tartalmaz
– pontos kifizetést, akár hetente előleget
– cafeteriát
– ingyenes, biztosított napi munkába járást
– igényes, ingyenes szállást
– havonta egyszer hazautazási költségtérítést
– munkaruhát
A dolgozókat a munkavégzések helyszínén teamvezető kol-
léga segíti, támogatja. Jelentkezés: +36 70 426 5280.

RobeRt bosch staRteR MotoRs GeneRatoRs Kft.

3526 Miskolc,  
RobeRt bosch PaRk 3.

+36 46 847 000
hR_sghu@hu.bosch.coM

www.bosch.hu

A Bosch csoport mintegy 100 éves múltra visszatekintő, 
indítómotorok és generátorok üzletága 2004 óta van 
jelen Miskolcon, 2016. augusztus 1. óta pedig a Robert 
Bosch SG Holding GmbH leányvállalataként, Robert 
Bosch Starter Motors Generators Kft.-ként foglalkozik 
tovább az autóipari termékek fejlesztésével és gyártásával.  
A Miskolcon gyártott önindítókat és generátorokat 
világszerte kiváló minőségben szállítja a vállalat 
a partnereinknek; innovációi jelentős mértékben 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a leghatékonyabb generátorokat 
és a legmegbízhatóbb önindítókat kínálja vevőiknek. A gyár 
kiemelkedő terméke a szintén Magyarországon fejlesztett 

start-stop üzemmódú indítómotor. A Bosch mobilitási 
megoldások üzletágának miskolci telephelye jelenleg 
évente 11 millió indítómotort és generátort gyárt, 2016-
ban az 50 milliomodik indítómotort is legyártották. A 
folyamatos fejlődés eredményeként a gyártott termékek, 
ezzel párhuzamosan a munkavállalók száma folyamatosan 
nő; a vállalat a régió egyik legfontosabb munkáltatója. A 
vállalat célja, hogy növelje a régió vonzerejét, biztos alapot 
teremtsen a pozitív fejlődéshez, és hogy a legkiválóbb 
termékeket szállítsa vevőinek. Ebben nagy szerepe van az 
idén mintegy 100 fősre bővülő fejlesztési csoportnak is.

Invented for life
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Életre tervezve

Ahol az igazán nagy dolgok  
egy jó ötlettel kezdődnek.

Let’s be remarkable.

Tedd meg az első lépést. Jelentkezz:

Csatlakozz Te is a miskolci Robert Bosch Starter 
Motors Generators Kft.-hez
A Bosch csoport mintegy 100 éves múltra visszatekintő, indítómotorok és generátorok üzletága 2004 óta van jelen Miskolcon, 
2016. augusztus 1. óta pedig a Robert Bosch SG Holding GmbH leányvállalataként, Robert Bosch Starter Motors Generators 
Kft.-ként foglalkozik tovább az autóipari termékek fejlesztésével és gyártásával. A Miskolcon gyártott önindítókat és 
generátorokat világszerte kiváló minőségben szállítja a vállalat a partnereinknek; innovációi jelentős mértékben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a leghatékonyabb generátorokat és a legmegbízhatóbb önindítókat kínálja vevőiknek. A gyár kiemelkedő terméke 
a szintén Magyarországon fejlesztett start-stop üzemmódú indítómotor. A Bosch mobilitási megoldások üzletágának miskolci 
telephelye jelenleg évente 11 millió indítómotort és generátort gyárt, 2016-ban az 50 milliomodik indítómotort is legyártották. 
A folyamatos fejlődés eredményeként a legyártott termékek és – ezzel párhuzamosan – a munkavállalók száma folyamatosan 
nő, a vállalat a régió egyik legfontosabb munkáltatója. A vállalat célja, hogy növelje a régió vonzerejét, biztos alapot teremtsen 
a pozitív fejlődéshez, és hogy a legkiválóbb termékeket szállítsa vevőinek. Ebben nagy szerepe van az idén mintegy 100 fősre 
bővülő fejlesztési csoportnak is.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Szakmai fejlődés, ingyenes tréningek, teljesítményt elismerő és támogató vállalati kultúra
• Kihívást jelentő feladatok, személyes karriertervezés és nyomonkövetés
• Nemzetközi környezet, összetartó munkahelyi csapat, jó légkör
• Juttatások: versenyképes jövedelem, teljesítményalapú bónuszrendszer, cafeteriajuttatás
• Sportolás támogatása, családi rendezvények, munkába járás támogatása, egyéb kedvezmények

Magyar és angol nyelvű önéletrajzodat az alábbi e-mail címre várjuk: 
hr_sghu@hu.bosch.com  
Telefonszám: + 36 70 684 3939

FŐÁLLÁSÚ NYITOTT POZÍCIÓINK:
• Fejlesztőmérnök
• Gyártástámogató mérnök
• Tesztmérnök (korrózióvédelem)
• Villamos tesztmérnök
• Projektvezető
• Vevői minőségbiztosítási mérnök
• Database supervisor
• Tesztkoordinátor

GYAKORNOKI JELENTKEZÉSEKET  
AZ ALÁBBI TERÜLETEKRE VÁRUNK: 
• Vevői és gyártástervezés
• Logisztika
• Karbantartás
• Pénzügy, kontrolling
• Minőségbiztosítás
• Gyártás (indítómotor, generátor)
• Fejlesztés (indítómotor, generátor)

JELENTKEZZ MOST!
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Életre tervezve

Ahol az igazán nagy dolgok  
egy jó ötlettel kezdődnek.

Let’s be remarkable.

Tedd meg az első lépést. Jelentkezz:

Csatlakozz Te is a miskolci Robert Bosch Starter 
Motors Generators Kft.-hez
A Bosch csoport mintegy 100 éves múltra visszatekintő, indítómotorok és generátorok üzletága 2004 óta van jelen Miskolcon, 
2016. augusztus 1. óta pedig a Robert Bosch SG Holding GmbH leányvállalataként, Robert Bosch Starter Motors Generators 
Kft.-ként foglalkozik tovább az autóipari termékek fejlesztésével és gyártásával. A Miskolcon gyártott önindítókat és 
generátorokat világszerte kiváló minőségben szállítja a vállalat a partnereinknek; innovációi jelentős mértékben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a leghatékonyabb generátorokat és a legmegbízhatóbb önindítókat kínálja vevőiknek. A gyár kiemelkedő terméke 
a szintén Magyarországon fejlesztett start-stop üzemmódú indítómotor. A Bosch mobilitási megoldások üzletágának miskolci 
telephelye jelenleg évente 11 millió indítómotort és generátort gyárt, 2016-ban az 50 milliomodik indítómotort is legyártották. 
A folyamatos fejlődés eredményeként a legyártott termékek és – ezzel párhuzamosan – a munkavállalók száma folyamatosan 
nő, a vállalat a régió egyik legfontosabb munkáltatója. A vállalat célja, hogy növelje a régió vonzerejét, biztos alapot teremtsen 
a pozitív fejlődéshez, és hogy a legkiválóbb termékeket szállítsa vevőinek. Ebben nagy szerepe van az idén mintegy 100 fősre 
bővülő fejlesztési csoportnak is.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Szakmai fejlődés, ingyenes tréningek, teljesítményt elismerő és támogató vállalati kultúra
• Kihívást jelentő feladatok, személyes karriertervezés és nyomonkövetés
• Nemzetközi környezet, összetartó munkahelyi csapat, jó légkör
• Juttatások: versenyképes jövedelem, teljesítményalapú bónuszrendszer, cafeteriajuttatás
• Sportolás támogatása, családi rendezvények, munkába járás támogatása, egyéb kedvezmények

Magyar és angol nyelvű önéletrajzodat az alábbi e-mail címre várjuk: 
hr_sghu@hu.bosch.com  
Telefonszám: + 36 70 684 3939

FŐÁLLÁSÚ NYITOTT POZÍCIÓINK:
• Fejlesztőmérnök
• Gyártástámogató mérnök
• Tesztmérnök (korrózióvédelem)
• Villamos tesztmérnök
• Projektvezető
• Vevői minőségbiztosítási mérnök
• Database supervisor
• Tesztkoordinátor

GYAKORNOKI JELENTKEZÉSEKET  
AZ ALÁBBI TERÜLETEKRE VÁRUNK: 
• Vevői és gyártástervezés
• Logisztika
• Karbantartás
• Pénzügy, kontrolling
• Minőségbiztosítás
• Gyártás (indítómotor, generátor)
• Fejlesztés (indítómotor, generátor)

JELENTKEZZ MOST!

Egy kaszinó másképp? Ez az Onyx Casino!
A kaszinók világa mindig is egy érdekes és talán megfoghatatlan fogalomként élhetett bennünk, amíg jobban meg nem ismertük 
szellemi és érzelmi gazdagságát. Az elegancia, a komolyság, a precizitás és a racionális döntések jegyében megszerzett sikerél-
mények és nyeremények után mindig pozitív és felejthetetlen emlékeket tudnak felidézi bennünk, amiből arra tudunk következtet-
ni, hogy egy kaszinó milyen feledhetetlen szórakozási lehetőségeket nyújt számunkra.

Mit tart a legfontosabbnak az Onyx Casino?
A kimeríthetetlen és felhőtlen szórakozási lehetőségeket, és azt, hogy Ön jól érezhesse magát az Onyx Casinóban! Számunkra 
csak az számít, hogy profi körülmények között tudjon kedvenc szórakozásának hódolni. Nincs még egy olyan hely, amely képes 
lenne számunkra megadni azoknak az élményeknek a sokaságát és sokszínűségét, amelyet egy kaszinó adhat. Ezért szakképzett 
személyzetünkkel és 0–24 órás nyitva tartással várjuk Önt és kedves barátait.

Milyen kaszinós játékok közül választhatok?
2 db amerikai rulettasztal,
2 db Black Jack-asztal
A tétek minimuma és maximuma asztalonként változik kaszinónkban. A legkisebb a tétek között 200 forint, a legnagyobb 1 millió 
forint. 
•  234 darab pénznyerő automata (NOVOMATIC, AMATIC, RABBIT, ACT),  valamint 4 darab 8 játékhelyes elektronikus (Fortunato) 

rulettasztal. A kaszinóban található pénznyerő automaták 4 szintes Jackpot-rendszerre csatlakoznak, így bármikor megnyerhető 
a négy különböző Jackpot-összeg.

•  A kaszinós játékok mellett 5 pókerasztal is található az Onyx Casinóban, melyeken profi körülmények közt élvezheti a világ 
legnépszerűbb kártyajátékát. Az Onyx Pókerteremben hetente rendeznek pókertornákat és minden nap indul Cash Game-játék.

Mit fogyaszthatok az Onyx Casinóban a játékok közben?
Az Onyx Bár széles körű italválasztékának köszönhetően több mint 100 italkülönlegességből tud választani, hogy kaszinós játéka 
közben felfrissülhessen. Többek között olyan italok közül, mint a minőségi sörök, borok, pálinkák és pezsgőfélék. Továbbá fris-
sítő italok és kávékülönlegességek várnak Önre és barátaira, hogy kedvenc játékuk közben a kedvükre tegyenek. A kaszinóban 
lehetőség van snackek, szendvicsek, melegszendvicsek és más egyszerűbb ételek fogyasztására, hogy a játék izgalmai között 
étvágyunkat is csillapítani tudjuk.

Fontos tudnivalók
Az Onyx Casinót csak az látogathatja, aki betöltötte 18. életévét, és érvényes fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával rendel-
kezik. Külföldről érkező vendégeinknek az országba belépésre jogosító igazolvánnyal vagy útlevéllel kell rendelkeznie, amelyet be 
kell mutatni egy rövid regisztráció kíséretében.
Az Onyx Casinóban nincs öltözködési etikett, jelszavunk: belépés rendezett utcai öltözékben.
Kaszinónkban magyar forint pénznemben tud játszani, de valutaváltásra is van lehetősége.
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Nyíregyházi 21-es: 

Sitku Ernő 
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaér-
tek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet meg-
kerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, 
amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.

A Nyíregyházáról indult, és fényes pályát 
befutott kosárlabdázó, Sitku Ernő 126-szo-
ros magyar válogatott erőcsatár. Budapest, 
Szolnok, Paks, Debrecen, Paks vargabetű 
után 2005-ben tért vissza Nyíregyházára. 
Jelenleg a Nyírsuli szakmai igazgatója.
 

1. Gratulálunk a kitüntetéshez. Hány 
év munkája van a Nyíregyháza Vá-
ros Sportjáért „Bütyök”-díj mö-
gött?
Nehéz ezt pontos keretek közé fogni, 
hiszen 1988-ban kerültem az akkori 
Bessenyei György TKF kosárlabda-
csapatához, és akár innen is szá-
molhatom a munka kezdetét, hiszen 
bárhová kerültem pályafutásom so-
rán, mindig a szűkebb hazámat kép-
viseltem. 

2. Mit éreztél a díj átvételekor?
Nagy megtiszteltetésnek érzem, hi-
szen úgy gondolom, a legnagyobb 
értéke mindenképpen annak az elis-
merésnek van, amit az otthonunkban 
sikerül kivívnunk. Éppen ezért tarto-

zom köszönettel munkaadómnak, a 
Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit 
Kft. csapatának, vezetőinek és tulaj-
donosának, hiszen itt kaptam meg 
azt a lehetőséget, hogy sportolói pá-
lyafutásom befejezése után is a sport 
közelében maradhassak, és sportve-
zetőként tehessek Nyíregyháza sport- 
életének fejlesztéséért.

3. 149-szeres válogatott vagy, tagja 
vagy a kosárlabdázók halhatatlan-
jai társaságának. Melyik elismeré-
sedre vagy a legbüszkébb?
Úgy gondolom, hogy külön kell vá-
lasztanunk ezeket a díjakat, hiszen 
mindegyiket egy sportember érte el, 
de bizonyos díjakat a sportpályán, 
néhányakat pedig azon kívül. Viszont 
nem tehetek különbséget közöttük, 
mert mindegyik nagyon sokat jelent 
számomra, és mindegyikre egyfor-
mán büszke vagyok. A díjak mindig 
életem egy-egy szakaszát jelzik, és 
mindegyik pontosan a megfelelő 
életszakaszban jelenti a legtöbbet.

4. Kézilabdázóként kezdted sportpá-
lyafutásodat, aztán váltottál kosár-
labdára. Gondolom, ebben szere-
pet játszott a magasságod.
Illetve az, hogy (elnézést kérek a ké-
zilabdázóktól) a kosárlabda jobban 
megfogott. A játék lüktető, változatos, 
a szabályrendszere egyértelmű, már 
az első pillanatban sok információt 
kell tárolni, de ha ezt mind befogad-
ja valaki, akkor szenzációsan lehet 
alkalmazni annak érdekében, hogy 
a legjobb teljesítmény kerüljön fel-
színre.

5. Hány centi magas vagy?
208.

6. Pályafutásodnak melyik időszakát 
tartod a legsikeresebbnek?
Sportolóként a Budapest Honvédban, 
Pakson, valamint a válogatottban el-
töltött éveket. Sportvezetőként pedig, 
természetesen, a Nyíregyházi Sport-
centrumnál töltött időszak.

7. Mennyire sportos város Nyíregy-
háza?
Erre a kérdésre válaszolnak helyet-
tem a sport- és szabadidős rendez-
vények, ahol minden esetben komoly 
létszámmal kell számolnunk.

8 Mennyire sportosak a lakói?
Az előző kérdésben már erre is utal-
tam, hiszen szinte mindegy, milyen 
sportágban rendeznek eseményt a 
városban, a lakók ellepik a helyszí-
neket.

9. Korábbi élsportolóként Nyíregyhá-
za élsportjával foglalkozol. A 
„Bütyök”-díj átvételekor úgy fo-
galmaztál, kivételes szerencse, 
hogy ezen a területen maradhattál. 
Mit jelent ez a feladat számodra?
Egy élsportolónak mindig hatalmas 
törést okoz pályafutásának befejezé-
se, és a harmincas éveinek közepén 
újra pályakezdő lehet. Sokan veszí-
tik el a talajt a lábuk alól ilyenkor, 
és kipróbálnak bizonyos dolgokat, 
több-kevesebb sikerrel. Nekem óri-
ási segítség volt az akkori Nyírsuli 
által kínált lehetőség, hiszen külö-
nösebb törés nélkül, folyamatosan 
vészelhettem át ezt a folyamatot, és 
a mérkőzések láza, az edzések rend-
szeressége kicsi különbséggel, de 
megmaradhatott az életemben.

10. Milyen célokat tűztél magad elé 
ebben a beosztásban?
Annak örülnék, ha ebben a munka-
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körben is hasonló hatékonysággal 
tudnék dolgozni, és legalább olyan 
sikereket, eredményeket érhetnék el, 
mint sportolóként.

11. Mi a tipped, tíz nyíregyháziból 
hány ismer meg az utcán?
Ezen soha nem gondolkodtam, sze-
rintem sokan, de ez inkább a magas-
ságomnak szól. Én elbújni soha sehol 
nem tudok.

12. Melyik meccsedre emlékszel a 
legszívesebben?
Nincs ilyen. Sorolhatnám, mert a húsz 
évvel ezelőtt lejátszott mérkőzések is 
tisztán élnek bennem. Emlékszem 
jelenetekre, hibákra, és, persze, sike-
rekre is. De ezek már csak emlékek, 
egyik mérkőzés jött a másik után, és 
az eltelt több mint húsz év szinte egy 
pillanatnak tűnik.

13. Ki a kedvenc kosarasod, példaké-
ped?
Michael Jordan. A korosztályomnak 
nem lehet más példaképe, ha a sport-
ágamnál maradok, de sok sportolót 
tisztelek, és elismerem teljesítmé-
nyüket. Minden kornak megvannak a 
saját hősei, és nem lehet őket össze-
hasonlítani. Nem csak kosárlabdát 

nézek, és próbálok tájékozott lenni 
tanulni más sportágaktól. Igazából 
azért is figyelek több sportágat, mert 
szeretném megtudni, mi különbözteti 
meg a győzteseket, a jó sportolóktól!

14. Ha utazás, akkor északra, délre, 
keletre, vagy nyugatra?
Mindegy, mindenben meg tudom ta-
lálni a pozitívumokat.

15. Szerinted mi a legjobb Nyíregyhá-
zában?
Az élhetősége és folyamatos fejlődése.

16. Mi a legrosszabb?
Erre nem tudok válaszolni, mert sze-
retek itt élni.

17. Bicikli, motor vagy autó?
Gondolom, mindenki várná tőlem, 
hogy – sportember lévén – biciklit 
mondjak. Sajnos, nem így van. Na-
gyon szeretek vezetni, és mindegy, 
mit. 14 éves korom óta rendszere-
sen használok motort, és alig vártam, 
hogy autót vezethessek. Mindegy, 
milyen irányba indulok, mert ha ka-
pok egy járművet, utána már bármer-
re indulhatok.

18. Szerinted ki a legjobb arc Nyíregy-
házán?
Szerencsére sok olyan ember él Nyír-

egyházán, aki munkájával, életével 
bizonyította azt, hogy felnézhetünk 
rá.

19. Bográcsgulyás vagy tonhalsaláta?
Bográcsgulyás, de nem a kedven-
cem, csak választani kellett.

20. Sör, bor vagy pálinka?
Ebből nem is választok. Egy hideg 
üdítőnél nincs finomabb, de talán 
kávé. Azt mindig lehet inni.

21. Sajnálod, hogy nem rendez Ma-
gyarország 2024-ben olimpiát?
Igen.
   Cservenyák katalin
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