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2 Hirdetés

SzabolcsiCafé

2. kérdés

Soros György brüsszeli
vezetőkkel együtt azt is el akarja érni,
hogy az EU tagállamai,
így Magyarország is, bontsák le
a határvédelmi kerítéseket,
és nyissák meg a határokat
a bevándorlók előtt.

Ön mit gondol erről?

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE OKTÓBERBEN
ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK. KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!
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Nyíregyháza
mellett terem, és
nagyon egészséges
Korábban csak nagyáruházakban lehetett kapni édesburgonyát, vagyis batátát
(meglehetősen drágán), de az
utóbbi időben egyre többször
találunk a piacon is, sokkal
kedvezőbb áron. Táplálkozásszakértők magas C-, B2-,
B6- és E-vitamin-tartalma
miatt javasolják a fogyasztását, illetve azért, mert gazdag
káliumban, rézben, mangánban, alacsony a zsír- és
koleszterintartalma, így cukorbetegeknek is ajánlják.
De mi is az édesburgonya?
Aki biztosan tudja a választ:
Türk-Surman
Renáta,
aki a nyíregyházi bokorta-

nyák egyikén, Csernyikbokorban élő őstermelő
Megtudtuk, a világon több
mint 400 fajta édesburgonya
létezik, Magyarországon kb.
7 fajtát ismerünk, termesztünk. A hús színében (fehér,
szürke, lila) és ízében is van
eltérés az egyes fajták között.
Ahhoz, hogy ezt az értékes
növényt meg tudjunk termelni, nem elegendő csak
elültetni és várni. A hajtások
kezelése januártól egészen
májusig tart. Aztán jön a palántázás, többször kell kapálni, az elszívott tápanyagokat
és vizet folyamatosan pótolni.
A többi zöldségféléhez képest

sok, 1,5-2 g/100 g fehérje található benne, amelynek ös�szetétele a tojáséhoz hasonló. A zsenge levelei, hajtásai
is fogyaszthatók, melyben
még több a C-vitamin és a
béta-karotin. Minden korosztálynak javallott az édesburgonya fogyasztása, de

igazából annak ajánlatos,
aki a reformkonyhát szereti.
Az édesburgonyának semmi
köze a hagyományos burgonyához, nem is lehet összehasonlítani vele. A sokoldalú
édesburgonya is ehető sütve,
főzve, párolva, grillezve és
pürésítve is.

Hanza-Twin Kft.

Munkaruha és védőeszköz szaküzlet
www.hanzavedoeszkoz.hu

Munkaruházati
és védőeszköz kis és nagykereskedés
Workwear and Protective
Clothing Retail
and Wholesale Trade

4400 Nyíregyháza, Szent István u.1. (Luther Üzletház)
Tel.: +36-42/410-257, +36-30/499-6881
E-mail: nyhaza@hanzavedoeszkoz.hu

4025 Debrecen, Pásti utca 2. (Hatvan u. 18.)
Tel.: +36-52-530-348, +36-30-606-9239
E-mail: debrecen@hanzavedoeszkoz.hu,

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Nyíregyházán | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | Újságíró: Cservenyák Katalin +36 20/50 280 11
Szerkesztőség: szerkesztoseg@szabolcsihir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 954948
Fotók: Máté János | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Profilap Kiadó és Terjesztő Kft.| Címlapfotó: Pixabay
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A debreceni
kavicskirálynő
Gyönyörű képek
Papp Tímeától.

SzabolcsiCafé

Egy debreceni hölgy, aki abból alkot,
amit más észre sem vesz. Kő, kavics,
de neki babakocsi, szoknya, ló, kutya.
A kavicsképeiről egyre ismertebb debreceni Papp Tímeával beszélgettünk.
SzabolcsiCafé: Hogy kezdődött a
kavicsok képpé válása?
Papp Tímea: Talán egy fél éve lehetett,
hogy a neten találtam egy kavicsképet,
amit mindenképp meg akartam csinálni magamnak, a lakásba. Egy macskás
kép volt. Kreatív voltam mindig is;
varrtam régebben. Anyukám is alkotó
környezetben nevelt minket.
SzabolcsiCafé: Miért épp kő?
Papp Tímea: Valahogy adja magát.
Ezeknek a hátterét én festem, színe-

zem, a kövek pedig mutatják magukat.
Az első kép után nagyon megfertőződtem a kővel. Gyerekkorom óta gyűjtöm
a köveket, akkor még nem ilyen céllal,
de volt olyan kövem, amit évtizedekig
őrizgettem. Mostanában láttam meg
benne a kiskutyát...
SzabolcsiCafé: Honnan van ennyi
köved?
Papp Tímea: Gyakorlatilag mindenütt
követ gyűjtök, szinte hajlongva járok az
utcán. Sóderban, tüzépen, nyaraláskor.
Az első nagy adagot a Tiszánál gyűjtöttem; több adagban hoztam vagy 200
kiló laposabb követ. De van alapanyagom a Bükkből, az utcáról, sőt, a barátom egyszer Budapestről azzal hívott fel
a McDonald's parkolójából, hogy talált
nekem egy babakocsit. Azóta már meg
is született ebből a kép, és abból a kőből valóban babakocsi lett. A családot is
megfertőztem; ők is figyelik a köveket.
SzabolcsiCafé: Tudsz még valakiről,
aki ugyanígy kövekből alkot?
Papp Tímea: Igen, de a stílus más. Sőt,
már nekem is vannak követőim.
SzabolcsiCafé: Sokan kérnek tőled
képet az ismerősi, baráti körből. Nem
vész el ilyenkor az alkotás öröme?
Papp Tímea: Ez kicsit valóban más
helyzet. Amikor elmondják, mit szeretnének, azt szoktam mondani, hogy ez a
köveken múlik. Ha például állatos képet kérnek, nem tudom megmondani,
mikor kerül elém egy „cica”-kő. Arra
egyébként azonnal nemet mondok,
ami nem illik a lelkivilágomhoz.
SzabolcsiCafé: Mitől lesz egy kő
alkalmas kavicsképnek?
Papp Tímea: Elsősorban attól, hogy
természetes kő. Tehát műkő vagy alakítás szóba sem jöhet. Nem csonkítom
meg a követ;, abban az állapotban használom, ahogy találtam. Egyszer-kétszer
fordult elő eddig, hogy a hátuljából
kellett leszedni, ha nem illeszkedett az
alapra. Még soha nem dobtam ki követ;
előbb-utóbb mind megtalálja a helyét.
SzabolcsiCafé: Mostanában kezdenek felfedezni. Hol tudtad eddig
megmutatni magad?
Papp Tímea: Vasváron volt egy kiállításom a rétesfesztiválon, és hamarosan
mennek a képek Gyönkre, majd egy hos�szabb ideig Budapesten lesznek kiállítva.


Gulyás-Czibere Anikó
Facebook-oldal: A kő lelke

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 sikerélmények és nyeremények után mindig pozitív és felejthetetlen emlékeket tudnak felidézi bennünk, amiből arra tudunk következtetni, 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 frissítő 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 rendelkezik. 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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Palacsinta,
káposztával töltve,
rántva
Hozzávalók: 1 közepes fej kemény káposzta, 25 dkg zsemlemorzsa, 4 tojás, 1 tk. bors, 3 dl
tej, 25 dkg liszt, 1 tk. só, 3 dl ásványvíz, olaj a sütéshez.
Elkészítése: Elkészítjük a palacsintát. A hozzávalókat csomómentesen elkeverjük, fél óráig
pihentetjük, utána kisütjük és
félretesszük.

Szalonnás-hagymás
kenyérlángos
Lehetnénk akár olyan büszkék is a kenyérlángosunkra mi, magyarok, mint
amilyen büszkék a pizzájukra az olaszok.
Ezt is variálhatjuk különböző feltétekkel,
az alábbi egy szalonnás változat.
Hozzávalók: 1 db burgonya, 2 dl
víz, 1 ek. cukor, 20 gramm friss
élesztő, 50 dkg kenyérliszt (BL80),
3 ek. napraforgóolaj, só ízlés szerint. A feltéthez: 2 dl tejföl, 2
gerezd fokhagyma, só, bors ízlés
szerint, 2 db lilahagyma, 20 dkg
sajt, 15 dkg bacon, friss, finomra
vágott kapor (elhagyható).
Elkészítése: A krumplit
megpucoljuk, felkockázzuk,
sós vízben megfőzzük. Közben két deciliter vízben el-

keverünk egy kevés cukrot,
belemorzsoljuk az élesztőt.
Hagyjuk felfutni 10-15 perc
alatt. Egy nagy tálba öntjük
az összetört, megfőtt krumplit, a lisztet, az élesztős vizet,
az olajat és a sót. Tésztává
gyúrjuk, lefedve egy órán át
kelesztjük. Közben előkészítjük a feltétet. A tejfölt egy kis
tálba öntjük, belereszeljük
a fokhagymát, sóval, borssal ízesítjük, jól elkeverjük.
A hagymákat karikára vagy

DEBRECEN-PALLAGON CSALÁDI HÁZ ELADÓ!!!
Pallag csendes utcájában szép családi
ház eladó. A kiválóan, jó alapokkal megépített családi ház nyugodt környezetben,
csendes zsákutcában található. A DVSC
Labdarúgó Akadémiától, buszmegállótól
300 méterre található.
Lakótér: 200 nm. 50 nm-es nappali +
6 szoba, 2 fürdőszoba. Csatornázott
170 nm szuterén (pince). Különálló
csatornázott garázs ipari árammal:
60 nm. Telek: 717 nm.
Ár: 47,9 M forint.
Pallag dinamikusan fejlődő, elegáns városrész. Itt indul 2019 szeptemberében
Debrecen első nemzetközi iskolája (International School of Debrecen – óvodától a középiskoláig).

https://ingatlan.com/21716834, Tel: +36 20 9552 411

kockára vágjuk, a bacont szeleteljük, kis kockákra vágjuk,
a sajtot lereszeljük. A friss
kaprot finomra vágjuk, vagy a
tejfölbe kavarjuk, vagy a tészta tetejére szórjuk. A megkelt
tésztát lisztezett munkafelületen kinyújtjuk, tepsibe rakjuk,
villával megszurkáljuk, megkenjük a fokhagymás tejföllel,
ráhelyezzük a hagymát és a
szalonnát, végül megszórjuk a reszelt sajttal (ezt sütés
közben, később is rátehetjük), 200 fokon 25-30 percig
sütjük, négyzetekre vágva fogyasztjuk.

Jó étvágyat!

A töltelékhez lereszeljük a
káposztát, a só felével és a
borssal elkeverjük, majd egy
kanálnyi olajon megpároljuk.
Ha kész, hagyjuk kihűlni.
Megtöltjük a palacsintákat
a töltelékkel, behajtjuk a
két szélét, majd feltekerjük.
Bepanírozzuk (liszt, tojás,
zsemlemorzsa), majd bő, forró olajban kisütjük. Papírtörlőn lecsöpögtetjük, majd tálaljuk. Fokhagymás-tejfölös
mártással kínáljuk.
(Az ételt A régi Magyarország ízei
nevű gasztronómiai rendezvényen
készítették a Sóstói Múzeumfaluban.)

További Érdekességek:

www: szabolcsihir.hu

Hirdetési lehetőségekért,
megjelenésért,
egyedi ajánlatokért

keresse kollégánkat:
Szél-Szabó Erzsébet
+36 20 420 4332
szabo.erzsebet@civishir.hu

Papp-Dorcsák Nikolett
+36 30 648 5874
dorcsak.nikolett@civishir.hu
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Nyíregyháza, Szegfű utca 58/B
Telefon: 06-70/600-6502

06-42/459-882

Társasházi lakás:
Nyíregyháza-belvárosban, 66 m2-es, 3
szobás, magasföldszinti, gázfűtéses (cirkós) lakás, tégla építésű társasházban eladó! Irányár: 16,5M Ft. Telefon: 0670/3368940 (Ref.sz.: 125214)
Nyíregyháza-Örökösföldön, 61 m2-es, 3
szobás, 3. emeleti, távhős (egyedi mérővel)
lakás, panel építésű társasházban eladó!
Irányár: 13,7M Ft. Telefon: 0670/342-0700
(Ref.sz.: 124299)
Nyíregyháza-Örökösföldön, 55 m2-es,
2 szobás, 4. emeleti, távhős (egyedi mérővel) lakás, panel építésű liftes társasházban eladó! Irányár: 10,59M Ft. Telefon:
0670/395-7008 (Ref.sz.: 124948)
Nyíregyháza-Malomkertben, 62 m2es, 3 szobás, emeleti, konvektoros lakás,
tégla építésű társasházban eladó! Irányár: 13,8M Ft. Telefon: 0670/395-7008
(Ref.sz.: 124876)

Nyíregyháza-Malomkertben, 56 m2-es,
2 szobás, magasföldszinti, gázfűtéses
(konvektoros) lakás, tégla építésű társasházban eladó! Irányár: 14,9 M Ft. Telefon:
0670/395-7008 (Ref.sz.: 123969)
Nyíregyháza-Jósavárosban, 45 m2-es,
2 szobás, 2. emeleti, gázfűtéses (cirkós)
lakás, tégla építésű társasházban eladó!
Irányár: 9,9 M Ft. Telefon: 0670/395-7008
(Ref.sz.: 120889)
Nyíregyháza-belvárosban, 74m2-es, 4
szobás, 3. emeleti, gázfűtéses (cirkós) lakás, tégla építésű társasházban eladó!
Irányár: 17,7M Ft. Telefon: 0670/342-0700
(Ref.sz.: 124338)

Nyíregyháza-Sóstófürdőn 98 m2-es, 3
szobás, hőszigetelt családi ház 546 m2es telken eladó! Irányár: 33 M Ft. Telefon:
0670/327-2123 (Ref.sz.: 121958)
Nyíregyháza-Kertvárosban 240 m2-es, 6
szobás 2 szintes, két fűtési rendszerű, klimatizált, dupla garázsos családi ház eladó.
Irányár: 29,9 M Ft. Telefon: 0670/327-2123
(Ref.sz.: 102181)

Nyírtelken 180 m2-es, szilikátból épült,
hőszigetelt, műanyag nyílászárós, szintes
ház, 50 m2-es garázzsal 1000 m2-es telken
eladó. Irányár: 29,5 M Ft. Telefon:
0670/342-0700 (Ref.sz.: 118443)
Nyíregyháza-Északi körúton, 43 m2-es, 2
szobás, 4. emeleti, távhős (egyedi mérővel)
lakás, tégla építésű társasházban eladó!
Irányár: 10,9M Ft. Telefon: 0670/327-2123
(Ref.sz.: 124463)

Nyíregyháza-Bujtoson, 66 m2-es, 2 szobás, földszinti, gázfűtéses (cirkós) lakás,
tégla építésű társasházban eladó! Irányár:
23,99M Ft. Telefon: 0670/396-7008
(Ref.sz.: 122907)
Nyíregyháza-belvárosban, 74 m2-es,
3 szobás, 3. emeleti, gázfűtéses (cirkós)
lakás, tégla építésű társasházban eladó!
Irányár: 15,5M Ft. Telefon: 0670/336-8940
(Ref.sz.: 122392)
Nyíregyháza-Örökösföldön, 54 m2-es, 3
szobás, 3. emeleti, távhős (egyedi mérővel)
lakás, panel építésű társasházban eladó!
Irányár: 12 M Ft. Telefon: 0670/396-7008
(Ref.sz.: 122251)
Nyíregyháza-Örökösföldön, 56 m2-es, 3
szobás, 4. emeleti, távhős (egyedi mérővel)
lakás, panel építésű társasházban eladó!
Irányár: 12,9 M Ft. Telefon: 0670/327-2123
(Ref.sz.: 123453)

Családi ház:
Nyíregyháza-Borbányán 80 m2-es, vegyes falazatú, hőszigetelt, 3 szobás családi
ház 600 m2-es két utcára nyíló telken eladó! Irányár: 12,5M Ft. Telefon: 0670/3368940 (Ref.sz.: 124500)
Napkoron 90 m2-es, téglából épült, hőszigetelt, 2 szobás, tégla építésű családi ház
2880 m2-es telken eladó! Irányár: 4,3M Ft.
Telefon:0670/336-8940 (Ref.sz.: 124665)
Nyíregyháza-Oroson 147 m2-es, 4 szobás, 2003-ban épült, klimatizált, teraszos
családi ház eladó! Garázzsal, automata
kertkapuval. Irányár: 41,9M Ft. Telefon:
0670/342-0700 (Ref.sz.: 101891)
Nagykállóban 100 m2-es, téglából épült,
hőszigetelt, műanyag nyílászárós családi
ház garázzsal 1000 m2-es telken eladó.
Irányár: 14,2M Ft. Telefon: 0670/395-7008
(Ref.sz.: 123925)

Dinamikusan bővülő irodánkba

ingatlanértékesítő
kollégákat
KERESÜNK.

ha fontos

az önállóság és változatos munka,
ha szívesen kommunikálsz emberekkel,
akkor csatlakozz sikeres csapatunkhoz.

Nemcsak állás,
életforma.
Jelentkezés, érdeklődés:

nyiregyhaza@oh.hu
vagy

06-70/600-65-02

www.nyiregyhaza.oh.hu

Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

Nyitva tartás: H-P.: 9:00-18:00
Hétvégi nyitva tartás:
előzetes egyeztetés alapján

SzabolcsiCafé

RöviD Hírek 9

Állásbörze
Nyíregyházi
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Baromfiudvar 2002 Kft.

A Baromfiudvar 2002 Kft. a kelet-magyarországi gasztronómiai és közétkeztetési piac meghatározó szereplőjévé vált
az elmúlt 15 évben. Cégünk alaptevékenysége az élelmiszernagykereskedelem. Kereskedőházként jelenleg több mint
6000 elégedett vevőt szolgálunk ki a közel 10 000 cikkelemből álló termékkörünkből. Sikeres működésünk és fejlődésünk
kulcsa a magas szintű szolgáltatásnyújtás, melynek közép4002 Debrecen, pontjában vevőink igényei állnak.
balmazújvárosi út 10. Tudjuk és hisszük, hogy a biztos lábakon álló kereskedelmi
+36 30 276 7530 alapjainkat legnagyobb mértékben annak a háttérnek köszönhetjük, melyet munkatársaink biztosítanak a 100 százalékos
toborzas@baromfiuDvar. hu
www.baromfiuDvar.hu vevői kiszolgálás érdekében.

Betonstaal-Bouw Kft.

A Betonstaal-Bouw Kft. 7 éve meghatározó szerepet tölt
be Németországban a beton- és vasbetonelem-előregyártásban. A vállalkozás szeghalmi székhellyel és remscheidi
kirendeltséggel folytatja tevékenységét. Célunk, hogy
megrendelőink igényeit a lehető legmagasabb szinten kielégítsük a szerkezet- és gyártmánytermeléstől a komplex
szerkezetépítési munkák kivitelezésig. Termékpalettánk
5520 Szeghalom, folyamatosan bővül. Rendelkezésre álló kapacitásunk, illetDózSa gy. u. 1/a. fSz.1. ve munkavállalóink felkészültsége, kreativitása és szakmai
+36 70 519 5793 tudása lehetővé teszi, hogy rugalmasan, rövid határidővel
teljesíteni tudjuk a megrendeléseinket. Jelenleg több mint
info.nemetmunka.Debrecen@gmail.com
betonStaalbouw.com 300 munkavállalót foglalkoztat cégünk; egész évben mun-

Tiszalöki OrszágOs BünTeTés-végrehajTási inTézeT

A büntetés-végrehajtási szervezet a törvényben meghatározott szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket,
büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértések
miatt kiszabott pénzbírságok átváltoztatása folyamán megállapított elzárásokat végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi
szerv.

A szervezet hivatásos állományába a Tiszalöki Országos
Büntetés-végrehajtási Intézetbe várjuk azt a hosszú távú,
+36 42 524 900 biztos munkahelyet keresőt, aki
• a 18. életévét betöltötte, 55 évesnél fiatalabb,
Tiszalok.uk@bv.gov.hu
hTTp://bv.gov.hu/Tiszalok-allasajanlaTok • érettségivel rendelkezik,
4450 Tiszalök,
kossuTh u. 124.

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. A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat
4300 Nyírbátor, fejleszt, melyek kifejezetten személyes/intim egészségügyi
Coloplast u. 2. problémákkal élő emberek életét könnyítik meg. Ezt hívjuk
+36 42 886 300 intim egészséggondozásnak. Üzletágaink: sztómaterápia,
urológia és kontinencia, seb- és bőrkezelés. Világszerte több
huNyb@Coloplast.Com
www.Coloplast.hu mint tízezer embert foglalkoztatunk.

Csősz-Platán CégCsoPort

A Csősz-Platán Cégcsoport családi vállalkozás, ami 27 éves
múltra tekint vissza. A cégcsoport fő profilja 9 autómárka
képviselete, ahol újautó-márkakereskedésekkel, kiemelt
márkaszervizekkel és az autózás fogalmával kapcsolatos
megannyi szolgáltatással várjuk az érdeklődőket.
Több mint 20000 aktív ügyféllel, a térség meghatározó
piaci szereplőjeként, a megye három pontján, európai
4400 Nyíregyháza. szintű telephelyekkel állunk az új és a meglévő ügyfeleink
rákóczi u. 60. szolgálatába. Jelenleg több mint 100 szakember dolgozik
+36 42 598 959 cégcsoportunknál, akik között többen országos szakmai
sikerekkel, kitüntetésekkel, szakmai mesterképzésekkel
hr@csoszkft.hu
miNdeNuNkazauto.hu gazdagodhattak, köszönhetően a cégcsoport támogatásának.

SzabolcsiCafé
A Baromfiudvar 2002 Kft. és társcégei jelenleg közel 400 fő
munkavállalót foglalkoztatnak Kelet-Magyarország 7 megyéjében. Raktározási és logisztikai beruházásainknak köszönhetően a munkaerő fejlesztésére nagy igény mutatkozik. Ezért
depóinkba az alábbi munkakörökben várjuk leendő munkatársaink jelentkezését:
• gépkocsivezető
• rakodó
• raktáros
• üzletkötő
• rendelésfelvevő
• közbeszerzési referens

kát biztosítva számukra. Többéves piaci tapasztalatunk és a
folyamatos innováció eredményeként partnereink bizalmát
elnyertük.
Jelenleg 15 fedett, gépesített gyárban vagyunk jelen Németországban, továbbá Belgiumban és Hollandiában is van
érdekeltségünk. Munkavállalóink magyarországi bejelentéssel, kiküldetéssel tartózkodnak külföldön, bejelentett
németországi tartózkodási hellyel. Jelenleg Debrecenben,
Karcagon és Szolnokon van irodánk.

• egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, és
megfelel a kifogástalan életvitel követelményének.
Amit nyújtunk:
• versenyképes, minimum bruttó 228 000 forint fizetést
• évi 200 000 forint értékben cafetéria,
• ruházati utánpótlási ellátmány (ruhapénz)
• munkába járási költségtérítés, albérlet-támogatás, lakáscélú munkáltatói kölcsön.

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 ma már több mint 2 000
munkavállaló alkalmazásával készülnek termékeink. 2010
áprilisától pedig tatai telephellyel indítottuk el a logisztikai,
csomagolási és disztribúciós központunkat. Bízunk abban,
hogy modern skandináv vállalati kultúránk a régió egyik
vonzó és meghatározó munkáltatójává teszi vállalatunkat.

Sok-sok céges kirándulással, tréninggel, csapatépítőkkel,
valamint oktatással gazdagíthatják az itt dolgozók tudásukat,
látókörüket. Üzleti filozófiánk 1990 óta továbbra sem
változott: „Többet nyújtani, mint amit az ügyfél elvár, s ezt
napról napra meghaladni!”
Jelenlegi nyitott pozícióink a következők: autófényező,
autókozmetikus, autószerelő, szervizvezető, alkatrészkiszállító, értékesítő, értékesítési asszisztens.
Önéletrajzokat a hr@csoszkft.hu e-mail címre várunk.
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SzabolcsiCafé
Debreceni SzakképzéSi centrum

,,Szakképzésé a Jövő!”
A DSZC többcélú köznevelési intézmény, 11 tagintézménynyel, melynek célja, hogy verseny- és piacképes szakmát adjon
a tanulók kezébe. A DSZC több mint 9000 fő tanulói és közel
1000 fő magasan képzett dolgozói létszámmal, összehangoltan
működik. A DSZC iskoláiban tanuló fiatalok 22 ágazatot érintő
18 szakmacsoporthoz tartozó szakképzésben vehetnek részt.
A DSZC célja, hogy növekedjen a modern termelésbe bevon4030 Debrecen,
Fokos u. 12. ható, jól képzett, megbízható, széles körű alapismeretekkel rendelkező szakképzett munkaerő létszáma. Várunk mindenkit, aki
+36 52 437 307
szakmát szeretne tanulni!

ÁLLÁBÖRZE 11
NYÍLT NAPOK:
• Debreceni SZC Beregszászi: november 17. 8:00 óra
• Debreceni SZC Brassai: november 15. és 16. 9:00 óra
• Debreceni SZC Irinyi: november 22. 8:00 óra
• Debreceni SZC Kreatív: december 11. 11:00 óra
• Debreceni SZC Mechwart: november 27., 28., 29. 8:00 óra
• Debreceni SZC Péchy: november 14. és 15., 8:00 óra
• Debreceni SZC Építéstechnológiai: november 23. 10:00 óra
• Debreceni SZC Vegyipari: december 7. 9:00 óra

Dszc@Dszc.hu
www.Dszc.hu

Diehl AircAbin hungAry Kft.

Repülj velünk a biztos jövő felé!
A Diehl Aircabin Hungary Kft. a németországi Laupheimben
székhellyel rendelkező Diehl Aircabin GmbH leányvállalata;
2011 óta tevékenykedünk Nyírbátorban, ahol a világ legnagyobb utasszállítója, az Airbus repülőgépek alkatrészeit
gyártjuk.
A termékeinket kézzel készítjük, éppen ezért olyan fontos
4300 Nyírbátor, számunkra az emberi munkaerő, amit sosem fogunk lecseIparI park utca 9. rélni gyártói gépsorokra. Sikereinket munkatársaink értékeINgyeNeseN hívható: +36 80 200 270 in keresztül érjük el, ezért igyekszünk mindent megtenni a
allas@repulogepgyar.hu hosszú távú együttműködésért. Életpályamodellt, elméleti és
www.dIehl.com gyakorlati oktatásokat, valamint folyamatos szakmai fejlődé-

Dremo PersonalDienstleistung gmbH

A Dremo GmbH a régió vezető személyügyi szolgáltató vállalatai
közé tartozik. Drezdában található irodánk segítségével közepes
méretű partnereinktől a nemzetközi nagyvállalatokig egész Németország területére közvetítünk és kölcsönzünk szakembereket ügyfeleink számára.
Német nyelvtudással rendelkező segéd- és szakmunkásokat keresünk Németországba az alábbi pozíciókra:
Mengsstrasse 4 D-01139 - Villanyszerelő
DresDen DeutschlanD - Padlóburkoló és melegburkoló
+49 35 189 775 23; - Asztalos, fafeldolgozó
+36 62 815 008 - Idősgondozó és betegápoló
Munka@DreMo.coM - Gáz-vízvezeték, hűtés-fűtés szerelő
www.DreMo.coM/hu

FAG MAGyArorszáG IpArI KFt.

A Schaeffler-csoport globálisan tevékenykedő autóipari és
ipari beszállító. A legmagasabb minőség, a kimagasló technológia és a fejlett innovációs erő jelentik a Schaeffler-csoport tartós sikerének alapját. Motorokba, sebességváltókba és járművekbe gyártott precíziós komponensekkel
és rendszerekkel, valamint a sokrétű ipari felhasználásra
alkalmas gördülő- és csúszócsapágy-megoldásaival a
4031 Debrecen, Schaeffler-csoport már napjainkban is döntő mértékben
Határ út 1/D járul hozzá a „holnap mobilitásához“. 2016-ban a techno+36 52 581 740 lógiai vállalat mintegy 13,3 milliárd eurós árbevételt ért el.
Közel 87 900 munkavállalójával a Schaeffler a világon az
job@scHaeffler.com
Http://www.scHaeffler.Hu egyik legnagyobb családi tulajdonban lévő vállalat, mely

Generali Biztosító zrt.

MI, A GENERALI
A Generali 2016-ban ünnepelte 185 éves jubileumát. Ezen
időszak alatt a Generali név világszerte összeforrt a korrekt és
szakértő biztosítás fogalmával. Stabil alapokra építve törekszünk folyamatosan megújuló, egyszerűbb, okosabb és gyorsabb működésre.
Sikereink titka értékeinkben rejlik
4400 Nyíregyháza, • Teljesítjük vállalásainkat • Megbecsüljük egymást
Luther utca 4-6. • Nyitottak vagyunk • Teszünk a közösségekért
+36 20 212 9372 Építs nálunk karriert: legyen ez életed projektje!
fereNcNe.turoczi@geNeraLi.com Életed projektje egy vállalkozással indul, amihez minden támowww.geNeraLi.com gatást megadunk Neked! Akarod?

si lehetőségeket biztosítunk a termelési és az adminisztratív
területen tevékenykedő munkatársaink számára egyaránt.
Folyamatos létszámbővülésünknek köszönhetően egyre
több betöltendő pozíció várja leendő munkatársaink jelentkezését. Érdeklődj közvetlenül a Diehl Aircabin Magyarország standjánál, ahol kollegáink örömmel válaszolnak minden
kérdésre. Várunk szeretettel!
JELENTKEZÉS: e-mailben: allas@repulogepgyar.hu
Facebook.com/diehlaircabinhungary
Telefon: a +36 80 200-270-as ingyenes hívható Diehl-vonalon.
Postán vagy személyesen: Diehl Aircabin Hungary,
Nyírbátor, Ipari Park utca 9.

Amit kínálunk:
- Top-fizetés • 500 € belépési prémium (kivéve: idősgondozó)
- Szabadságpénz, karácsonyi bónusz • Hosszú távú munkalehetőség
- Szállás megszervezése (egyszemélyes szoba)
- Munkaidő: 40 óra/hét; teljes munkaidő (lehetőség túlórára)
- Német bejelentett szerződéses munkaviszony, nyugdíj- és betegbiztosítás • 25 % túlórapótlék, 50 % pótlék vasárnapra, 100 % pótlék ünnepnapokon
- Biztonsági és munkaruha + felszerelés • Magyar anyanyelvű kapcsolattartó személy • A közvetítés ingyenes • Lehetőség heti előlegfizetésre
Ezek mellett garantáljuk Önnek a pontos, precíz ügyintézést, szállások
megszervezését és az Ön személyes támogatását.
A német nyelvű Önéletrajzokat a munka@dremo.com címre várjuk.

több mint 50 országban telepített közel 170 gyárával
olyan világméretű hálózattal rendelkezik, mely termelőüzemeket, kutatási és fejlesztési részleget és forgalmazó
cégeket foglal magában.
A Schaeffler debreceni gyára, az FAG Magyarország Ipari
Kft. kúpgörgős csapágyak gyártásával foglalkozik. Vállalatunk 1999-es megalapítása óta a cégcsoporton belül a
kúpgörgős csapágygyártás európai fellegvárává nőtte ki
magát. Termékeink közel 80 százalékát az autóipar számára gyártjuk, olyan neves autógyáraknak, mint a Volkswagen, a Ford, a Volvo vagy a BMW.

• Nálunk folyamatos háttértámogatást kaphatsz a szakma
nagyjaitól.
• Fekete öves értékesítési szakértőt faragunk belőled.
• Nálunk szabadon dolgozhatsz saját elképzeléseid és időbeosztásod szerint.
• Nagy múltú, nemzetközi márkával a hátad mögött építheted
magad.
• Minket érdekel, mi az, ami fontos neked, közösen határozzuk meg a céljainkat.
• Itt tényleg van karrierút, rajtad múlik, meddig jutsz.
Jól hangzik? Várunk a Generali standjánál!
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LEGO ManufacturinG Kft.

Nyíregyházán gyártjuk a jövő játékait!
A családi tulajdonban lévő LEGO-csoport a piaci keresletnek megfelelően alakítja kapacitásait. A Nyíregyházán található 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 installálnak. Naponta sok millió LEGO és LEGO DUPLO elemet
4400 Nyíregyháza, gyártanak itt, valamint LEGO és LEGO DUPLO késztermékeLegO utca 15. ket egyaránt. A világ öt LEGO gyárának egyike a térség egyik
www.LegO.cOm/careers legnagyobb és legvonzóbb munkahelyének számít.

L-SOFT ZrT.

SzabolcsiCafé
Helyi Közösségi Szerepvállalás
A LEGO gyár aktívan részt vesz közvetlen környezetének
életében – számos olyan programot szervez a dolgozókkal
közösen, amelyek valamilyen okból rászoruló vagy rossz körülmények között élő gyerekek életét segítik és teszik játékosabbá. A Helyi Közösségi Szerepvállalás program évente
mintegy 30 projektet, programot hajt végre.
Minden szempontból az építésről szól tehát a nyíregyházi
LEGO gyár – az elérhető nyitott pozíciókkal kapcsolatban
látogasson el karrieroldalunkra: www.lego.com/careers.

L-SOFT Zrt. – Professzionális tudás és tapasztalat a humáninformatika és a bérszámfejtés területein.
Az L-SOFT fő tevékenysége 1992-től a szoftverfejlesztés;
2003-ban új tevékenységként jelent meg a bérszámfejtés
outsource szolgáltatás.
A szoftverfejlesztés üzletágunk terméke a PIRAMIS™ humán
szakértői rendszer, közép-, nagyvállalati körben bevezetett
szoftverrendszer.
A foglalkoztatottaink létszáma közel 100 fő.
Munkatársaink esetében a kiváló, magas szintű szakmai felkészültségre és továbbképzésre kiemelten nagy figyelmet fordítunk, amely
lehetővé teszi ügyfeleink mind magasabb szintű kiszolgálását.

Szakértőink a szoftverfejlesztés területén műszaki szakirányú
végzettségű informatikusok; mindkét üzletágban foglalkoztatunk jövedelemelszámolás, társadalombiztosítási elszámolások,
cafeteria és adó szakterületeken többéves szakmai tapasztalattal rendelkező szakmai szakirányú végzettségű szakembereket.
Társaságunk Budapesten és Nyíregyházán rendelkezik telephellyel, valamint Tégláson kihelyezett bérügyviteli szolgáltatóirodával.
Szakmai elismertségünket erősíti, hogy a NAV felkérésére
– mint külső szakértői csapat – véleményezhetjük a társaság
működési területét érintő fontosabb jogszabályok módosításainak tervezetét.

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 vasúti forgalmat szervezi és működteti.
A személyszállító leányvállalat, a MÁV-START Zrt. naponta
közel 3000 vonatot közlekedtet, éves utasszáma az utóbbi
két évben emelkedett, megközelíti a 140 milliót. A vállalat
1087 Budapest, ezenkívül jelentős vontatási szolgáltatást is biztosít a piacon.
Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Emellett járműkarbantartással és -javítással is foglalkozik.
+36 1 511 4334
E tevékenységek nemrég kiegészültek az újrainduló hazai
Karrier@mav.hu
www.mavcsoport.hu vasúti járműgyártással.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. jelenleg beszerzési, készletgazdálkodási, számviteli, ügyviteli, humán és informatikai
szolgáltatásokat nyújt.
A MÁV FKG Felépítmény-karbantartó és Gépjavító Kft. hazánk egyik legjelentősebb, pályaépítéssel és -karbantartással, valamint gép- és alkatrészgyártással foglalkozó társasága.
A MÁV-HÉV Zrt. nagyságrendileg 100 kilométeres hálózaton folytat vasúti személyszállítási tevékenységet Budapest
elővárosában.
Vállalatainkhoz rendszeresen keresünk munkatársakat az ország különböző településein, számos szakterületre.
Nálunk Tiéd a pálya!

4400 Nyíregyháza,
Dózsa györgy út 41.
+36 42 503 000
iNfo@lsoft.hu; hr@lsoft.hu

www.lsoft.hu/cegismerteto/karrier/

MÁV-csoport
Csoport

MÁV

MKB BanK Zrt.

Az MKB Bank elkötelezett működésének folyamatos
optimalizálása mellett. Ennek megfelelően választja ki
új munkatársait, gondoskodik meglévő munkatársainak
folyamatos továbbképzéséről, szakmai fejlődéséről és
biztosítja számukra a magas színvonalú és inspiráló
környezetet.

az ügyfelek legmagasabb szintű kiszolgálását biztosító
nemzetközi vívmányokat. Bankunk célja a gyors és teljes
körű ügyfélkiszolgálás, az egyedi, egyszerű és gyors
ügyintézés biztosítása. Digitális megoldásaink egyre
szélesebb körű alkalmazásával párhuzamosan erősítjük
személyes tanácsadási szolgáltatásainkat.

Az MKB Bank folyamatosan figyelemmel követi az
ügyfelek személyes igényeinek alakulását. Az így szerzett
Budapest,
Váci utca 38. tapasztalatok alapján az MKB Bank aktívan támogatja
az online banki megoldások hazai fejlesztéseit, és ezzel
azenkarrierem@mkB.hu
www.mkB.hu párhuzamosan sikerrel honosítja meg Magyarországon

Ügyfeleink számára folyamatosan fejlesztjük termékeinket,
szolgáltatásainkat; munkatársaink számára erős és vonzó
munkáltatói márka kiépítésén dolgozunk.

Procter&Gamble (HyGinett Kft.)

3200 GyönGyös,
Jedlik Ányos utca 2–4.
+36 20 620 4908
(toborzó koordinÁtor-Holecza ViVien)
csatlakozz.im@pG.com

Http://ce.pGcareers.com/Join-us/Job-offers/

A Procter&Gamble 1837-ben szappan- és gyertyakészítő
családi vállalkozásként indult az Egyesült Államokban.
Az azóta eltelt több mint 175 év alatt a világ egyik legnagyobb
nemzetközi vállalatává fejlődött, és napjainkban már a
180 országban forgalmazott háztartási és kozmetikai termékeket 70 országban gyártja. A kiváló minőségű termékek
között olyan magas színvonalú márkákat nyújt a vásárlóknak,
mint a Gillette, Old Spice, Pampers, Ariel, Jar, Lenor, BRAUN,
Blend-a-med, Always, Oral-B, Head&Shoulders, Mr. Proper,
Always.
A gyöngyösi Hyginett Kft. a második magyarországi P&G
gyár a csömöri – több mint 25 éves sikeresen működő – gyár

mellett. Jelenleg több mint 280 főt foglalkoztató gyárában a
világ számos piacára állítanak elő kiváló minőségű Pampers
pelenkát. 2017-től Braun villanyborotvák és női epilátorok
csomagolását, valamint Oral-B motoros fogkefék összeszerelését végzik.
A P&G –eddigi sikerességét ötvözve– biztos és hosszú távú
munkalehetőséget, továbbá kiemelkedő karrierlehetőséget
kínál Gyöngyösön. Felelősségteljes és kihívást jelentő álláslehetőséget és széles körű továbbképzési programokat biztosít
a pályakezdő, 1-3 év szakmai tapasztalattal rendelkező vagy
utolsó éves mérnökhallgató jelentkezőknek.
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RosenbeRgeR MagyaRoRszág Kft.

A Rosenberger Magyarország Kft. német tulajdonú autóipari
beszállító vállalat, mely 2003-ban kezdte meg magyarországi
működését Jászárokszálláson, majd 2016-ban újabb üzemet
nyitott Nyírbátorban.

A vállalat legnagyobb részben az autóipar, emellett a
telekommunikáció, az elektronikai ipar és az egészségügy
5123 Jászárokszállás, számára állít elő termékeket. A tevékenység két fő területre:
rosenberger katalin u. 1. csatlakozó- és kábelgyártásra, valamint összeszerelésre
+36 30 412 7265 osztható. A munkavégzés modern eszközökkel, gépparkkal
és gyártósorral történik.
mikola.andrea@milJob.hu

Tevékenységüket, folyamataikat folyamatosan fejlesztik.
A megbízható, magasan képzett munkaerő rendkívül fontos
a vállalat számára, ezért kiemelt figyelmet fordítanak a
dolgozók kiválasztására és felvételére minden területen és
munkakörben.

http://www.rosenberger.de

Tempó-Loki kfT.

Cégünk jogutódlással 1967-től foglalkozik tűzoltó készülékek ellenőrzésével, karbantartásával, javításával valamint új
tűzvédelmi eszközök forgalmazásával az ország egész területén. Szolgáltatási tevékenységünk palettáján megtalálható
a tűzoltó készülékekkel, tűzivíz-hálózatokkal, munkavédelemmel kapcsolatos tevékenységek teljes skálája. Magas
szakmai tapasztalatokkal rendelkezünk, amit fémjelez, hogy
4400 Nyíregyháza, Magyarországon a forgalomban levő tűzoltó készülékek telCsalád u. 69. jes típusválasztékára rendelkezünk ellenőrzési, javítási enge+36 30 575 7479 délyekkel, gyártói hozzájárulásokkal. Cégünk rendelkezik az
ISO 9001:2008 minőségirányítási rendszerrel. Dolgozóink
tempoloki@t-oNliNe.hu
www.tempoloki.hu szakmai tapasztalatát, helyismeretét növeli, hogy az ország

Tempus KözalapíTvány

területén több szervizgépjárművel végezzük tevékenységünket, valamint kirendeltséggel, képviselettel rendelkezünk. Ismertségünket bizonyítja, hogy jelenleg az országban mintegy
2500 szerződött ügyféllel rendelkezünk. Tevékenységünk
során szem előtt tartjuk és alkalmazzuk a gyártói garanciális rendszert, ezen túlmenően javítói garanciát vállalunk az
elvégzett munkákra.
Fő profilunk: Tűzvédelem, tűzjelző és oltórendszerek telepítése, karbantartása, érintésvédelem, munkavédelem, építészeti tűzvédelem, munkaruhák és védőeszközök forgalmazása, tűzoltó készülékek bérbe adása.

Álláskereséskor kulcsfontosságú, hogy jól és érthetően mutasd be tudásodat és készségeidet – független attól, hogy
itthon vagy külföldön tettél szert rájuk. A helyzetet tovább
nehezítheti, ha a munka vagy a leendő munkáltató más
országbeli, mint ahol a diplomádat vagy a szakmai tapasztalatodat szerezted. Ekkor tud segítséget nyújtani neked az
Europass. Általa könnyen, áttekinthetően és európai szinten
egységes formátumban tudod rendszerezni az információkat
a szaktudásodról, a nyelvtudásodról, a végzettségeidről és a
szakmai gyakorlatodról.
A Tempus Közalapítvány az Európai Bizottság Erasmus+
programjának hazai koordinátora, emellett további oktatá-

si-képzési programokat kezel, többek között a Campus Mundi programot, a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogramot (CEEPUS) és az EGT Alapot, továbbá ellátja számos más
ösztöndíjprogram (Stipendium Hungaricum, Magyar Állami
Eötvös Ösztöndíj, államközi ösztöndíjak stb.) koordinációját.
Tudásközpontként képzéseket is kínál. Mindezek mellett a
szervezet látja el a Nemzeti Europass Központ feladatát.
A standunknál megismerkedhetsz – a megújult Europass
önéletrajz és az Europass Készségútlevél mellett – motivációs levelünkkel is.
Információval, tanácsadással örömmel állunk minden hozzánk forduló érdeklődő rendelkezésére.

Kutatásaink kimutatták, hogy a keleti országrészben sok nyugdíjas mindössze havi 50-60 ezer forintos jövedelemből kénytelen megélni. Küldetésünk, hogy segítséget nyújtsunk a jobb
élet eléréséhez minden öregségi nyugdíjasnak. 2017 nyarán
kezdhettük meg törvényes működésünket Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet néven, egy országos
hálózat részeként. Célunk, hogy partnereinkhez közvetítve
munkalehetőséghez juttassuk az érdeklődő nyugdíjasokat.
4031 Debrecen, Ezt egyedülálló módon tesszük: az általunk ajánlott kereseti
Torockó úT 87. lehetőség a legkedvezőbb adózású hazánkban, mindössze
+36 30 639 1037 a 15 százalék személyi jövedelemadót vonják le, semmilyen
markeTing@hsakfT.hu más adót vagy járulékot nem. Tehát több marad a nyugdíjas

munkavállaló pénztárcájában, aki emellett a nyugdíját is teljes egészében megtarthatja. Hisszük, hogy a több évtizedes
munkatapasztalattal rendelkező nyugdíjasok értékes tudására manapság is szükség van. Ezért egyenrangú félként, tisztelettel kezeljük őket. A regisztrációt követően kollégáinkkal
közösen választhatják ki, milyen jellegű munkát szeretnének
végezni, és rugalmasan, saját maguk oszthatják be, hogy egy
héten hány nap munkát és mikor vállalnának. Keresse fel Ön
is nyíregyházi irodánkat bizalommal, kollégáink válaszolnak
minden kérdésére!

1077 Budapest,
Kéthly Anna tér 1.
+36 1 237 1300
info@tpf.hu
www.tka.hu

Writerteam Kft.

(el)Végre hírportál!
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HA MEGVAN
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ
A KEDVEZŐ
ÉS BIZTONSÁGOS
LAKÁSHITELT!

THM

4,54

4,42

4,3

BANK1

BANK2

BANK3

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ,
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!
Ahol az ajánlatok
Önért versenyeznek!
www.minositetthitel.hu
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SzabolcsiCafé
Az iskolai problémák egyre több családnak és pedagógusnak adnak megoldandó feladatot. A megelőzés módjairól Farkas Enikő Diánával, a
Napraforgó Waldorf Iskola osztálytanítójával, gyógy- és fejlesztőpedagógusával beszélgettünk.

Iskolai
problémák:
SNI, BTM
– a szülő is
felelős
Horgolás, kötés, varrás
– fiúknak is, és mozgás,
mozgás, mozgás.
Debreceni szakemberrel
a nehézségekről.

SzabolcsiCafé: Mi a különbség az
olyan sokszor hallott SNI (sajátos
nevelési igény) és BTM (beilleszkedési,
tanulási, magatartási problémák)
között?
Farkas Enikő Diána: A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő gyermek, tanuló az életkorához
viszonyítottan jelentősen alulteljesít,
társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése
nehezített vagy sajátos tendenciákat
mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek. Az SNI-s gyermek, aki
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzd. Mindkét esetben egyéni
foglalkozás, fejlesztés jár a gyermeknek. Ezt a törvény meghatározza.
SzabolcsiCafé: Igaz az, hogy több
SNI-s, BTM-es gyerek kezd iskolát
mostanában? Mi ennek az oka?
Farkas Enikő Diána: Én is így tapasztalom. Az utóbbi években megszaporodtak azok az írások, melyek
a pedagógusokat teszik felelőssé az
oktatási színvonal romlásáért. Vagy
azért, mert egyre csak nő azoknak a
gyerekeknek a száma, akik lemaradnak a fejlődésben, vagy éppen nehezen tanulnak bele a társadalmi normákba. Sajnos, a mai iskolarendszer
nem kedvez a gyerekeknek.
SzabolcsiCafé: Mit tehet a szülő
ezeknek a problémáknak
a megelőzéséért?
Farkas Enikő Diána: Nagyon sok
szülő alkalmazza a szabadelvű nevelés
egy kifacsart formáját, amelynek eredményeképpen a szülő–gyerek alárendelt
viszony helyett egy baráti, mellérendelt
viszony alakul ki, ami egészségtelen a
gyermek szellemi fejlődésére nézve.
Partnerként kezelve mindent megoszt
vele, legyen az befizetetlen számla vagy

személyes életvezetési probléma, a gyerek mindenről tud, és esetenként még
véleményt is alkot. Ezeket a véleményeket a szülő különlegesnek, érettnek,
egyedinek nevezi, pedig csak arról van
szó, hogy a szülő is elvesztette a kontrollt ebben a zűrzavaros világban, így
elveszett a felnőttsége, az igazán óvó,
biztonságot adó szülő–gyermek kapcsolat. A folyamatos művészeti nevelés,
a kézimunka (horgolás, kötés, varrás
– fiúknak is), a rengeteg festés, rajzolás
lehetővé teszi, hogy a finommotorikus
képességek megfelelő ritmusban és módon fejlődjenek. Ingergazdag környezettel, a gyermeknek minél sokfélébb apró
kihívással teli elfoglaltság biztosításával
a legtöbb esetben megelőzhetjük a tanulási nehézség kialakulását, vagy csökkenthetjük annak súlyosságát. A nyelv
zeneiségét, ritmusát egész kicsi korban
felfogja, és ez segíti nyelvi készségeinek
fejlődését. A verseket-énekeket később
kiegészíthetik rövid történetek, mesék.
Az esti lefekvés előtti felolvasás nemcsak
a gyermek fejlesztését szolgálja, de kellemesebbé teszi az elalvás előtti időszakot,
ami egyébként meglehetősen zaklatott
lehet (vacsora, rendrakás, tisztálkodás,
öltözködés, ágyazás stb.). A tanulási
zavarok kialakulásának megelőzésében
kulcsfontosságú a széles körű mozgásfejlesztés. A gyermeknek minél több
lehetősége legyen testének megismerésére, mozdulatainak próbálgatására, téri
tapasztalatok megszerzésére. Másszon
minél többet a földön, széken, padon,
mászókára és fára. Lehetőség szerint
verbálisan is ismerje meg testét, tanulja
meg a téri viszonyokat.
SzabolcsiCafé: Amikor gyereknél
megszületik a diagnózis, akkor a
szülőknél tapasztalható, hogy
hátradőlnek, és megnyugszanak –
majd a fejlesztés megoldja. Mire is
elég az a heti 1-2 óra?
Farkas Enikő Diána: Amikor a szülők a megkapják a szakértő által kiállított papírt, sokszor az a teher, hogy ők
„rontottak” el valamit, leesik. Innentől
az iskolától, a fejlesztőtől, a gyógypedagógustól várják a jobb tanulmányi
eredményeket. A heti két-három óra
nagy segítség a gyereknek, de a szülői
odafigyelés, gyakorlás, a más úton való
segítés (kineziológia, művészetterápia
stb.) elengedhetetlen.
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„Az 50 év alattiak
kedvenc rádiója”

VISIONARY RESEARCH

RÁDIÓS HALLGATOTTSÁGI FELMÉRÉS - NYÍREGYHÁZA
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REACH % • EGÉSZ HÉT
18-49 ÉVES KOROSZTÁLY
50,21%

A populáció nagysága: 56850 fő Hibahatár: 5,6%

38,68%
9,73%

RETRO
RÁDIÓ
RÁDIÓ 1

63,55%

PETŐFI
RÁDIÓ

6,05%
KOSSUTH
RÁDIÓ

REACH % • EGÉSZ HÉT
18-39 ÉVES KOROSZTÁLY
A populáció nagysága: 40967 Hibahatár: 6,9%

45,69%

40,43%

S
N | SPORT | CAMPU|
| UCCU NEKI BŰ
N
SS
SÜ
| UCCU NEKI BŰ
| ÉLETMÓD IDE
| IDE SÜSS8,32%
M
TE
IN
|
ER
D
Ó
RETRO
SZ
|
M
|
Ó
ET
JÁR
| IDE SÜSS
RÁDIÓ 1
| SZERINTEM ÉL
4,36%
RÁDIÓ
D
Ó
Ó
R
| ÉLPETŐFI
M
JÁ
ET
EN
B
|
M
Y
EL
TE
| KAKTUSZ H
KOSSUTH
|
BEN JÁRÓ | SZERIN
RÁDIÓ
INTEM | ÉLET| SZER
| KAKTUSZ HELY
RÁDIÓ
T
LE
| HELYBEN JÁRÓ
ZÉ
Ö
K
S
|
PU
SZ
M
|
A
TU
C
MÉRÉS IDEJE:
2017.
MÁJUS
| HELYBEN JÁRÓ
KÖZÉLET KAK
S
| CAM
PU
SZ
|
TU
K
A
T
|
R
K
O
T
SP
KI | BŰN
|
SZ
|
AMPUS KÖZÉLE
| BŰN | SPORT C
S KÖZÉLET KAKTU
I
EK
N
|
U
C
C
| SPORT | CAMPU
U
|
SÜSS
N
Ű
B
S
I
|
|
N | SPORT | CAMPU
E SÜSS | UCCU NEK
| UCCU NEKI BŰ
|
EM | ÉLETMÓD ID
SS
|
ŰN
SÜ
B
NEKI
|
| ÉLETMÓD IDE
M
| IDE SÜSS UCCU
TE
IN
|
ER
D
Ó
SZ
|
M
Ó
ET
N JÁR
SS |
|
| SZERINTEM ÉL
Ó
R
| ÉLETMÓD IDE SÜ
JÁ
EN
|
B
M
Y
TE
EL
| KAKTUSZ H
|
ET
|
BEN JÁRÓ | SZERIN
| SZERINTEM ÉL
| KAKTUSZ HELY
T
LE
| HELYBEN JÁRÓ
ZÉ
Ö
K
S
|
PU
SZ
M
|
A
TU
C
T KAK
| HELYBEN JÁRÓ
| CAMPUS KÖZÉLE
SZ
|
TU
K
A
T
|
R
K
O
T
KI | BŰN SP
|
SZ
|
AMPUS KÖZÉLE
| BŰN | SPORT C
S KÖZÉLET KAKTU
I
EK
N
|
U
C
C
| SPORT | CAMPU
|
N
Ű
E SÜSS U
B
I
S
|
|
N | SPORT | CAMPU
E SÜSS | UCCU NEK
| UCCU NEKI BŰ
|
EM | ÉLETMÓD ID
SS
|
SÜ
NEKI BŰN
|
| ÉLETMÓD IDE
M
| IDE SÜSS UCCU
TE
IN
|
ER
D
Ó
SZ
|
M
Ó
ET
N JÁR
SS |
|
| SZERINTEM ÉL
Ó
R
| ÉLETMÓD IDE SÜ
JÁ
EN
|
B
M
Y
TE
EL
|
ET
T | KAKTUSZ H
|
BEN JÁRÓ | SZERIN
| SZERINTEM ÉL
| KAKTUSZ HELY
T
LE
| HELYBEN JÁRÓ
ZÉ
Ö
K
S
|
PU
SZ
M
|
A
C
T KAKTU
| HELYBEN JÁRÓ
| CAMPUS KÖZÉLE
SZ
|
TU
K
A
T
|
R
K
O
T
|
EKI | BŰN SP
SZ
|
AMPUS KÖZÉLE
| BŰN | SPORT C
S KÖZÉLET KAKTU
I
EK
N
|
U
C
C
| SPORT | CAMPU
|
N
Ű
E SÜSS U
B
I
S
|
|
N | SPORT | CAMPU
E SÜSS | UCCU NEK
| UCCU NEKI BŰ
|
SS
TEM | ÉLETMÓD ID
|
NEKI BŰN
|
| ÉLETMÓD IDE SÜ
M
| IDE SÜSS UCCU
TE
IN
|
ER
D
Ó
SZ
|
M
Ó
ET
EN JÁR
SS |
|
| SZERINTEM ÉL
Ó
R
| ÉLETMÓD IDE SÜ
JÁ
EN
|
B
M
Y
TE
EL
IN
T | KAKTUSZ H
|
BEN JÁRÓ | SZERs
.hRuÓ | SZERINTEM | ÉLE|
ir
| KAKTUSZ HELY
ih
lc
JÁ
T
o
b
LE
EN
a
|
B
z
Y
.s
EL
H
w
| CAMPUS KÖZÉ
w
SZ
w
|
KAKTU
|
BEN JÁRÓ
|
AMPUS KÖZÉLET
| KAKTUSZ HELY
T
| BŰN | SPORT C
LE
ZÉ
Ö
K
I
S
NEK
T | KAKTUSZ
|
N | SPORT | CAMPU |
| CAMPUS KÖZÉLE
| UCCU NEKI BŰ
T
R
O
SP
SS
|
SÜ
N
Ű
E
D
S
I B
|
|
N | SPORT | CAMPU
E SÜSS | UCCU NEK
| UCCU NEKI BŰ
|
SS
TEM | ÉLETMÓD ID
|
NEKI BŰN
|
| ÉLETMÓD IDE SÜ
M
| IDE SÜSS UCCU
TE
IN
|
ER
D
Ó
SZ
|
M
Ó
ET
EN JÁR
SS
|
| SZERINTEM ÉL
| ÉLETMÓD IDE SÜ
| HELYBEN JÁRÓ
M
TE
IN
|
ER
SZ
|
SZ
TU
K
Ó
|
E
ET KA
|
BEN JÁR
| SZERINTEM ÉL
| KAKTUSZ HELY
T
LE
| HELYBEN JÁRÓ
ZÉ
Ö
K
S
|
PU
SZ
M
|
T CA
KAKTU
|
BEN JÁRÓ
|
AMPUS KÖZÉLET
| KAKTUSZ HELY
T
| BŰN | SPORT C
LE
ZÉ
Ö
K
I
S
NEK
T | KAKTUS
|
N | SPORT | CAMPU |
| CAMPUS KÖZÉLE
| UCCU NEKI BŰ
T
R
O
SP
SS
|
SÜ
N
Ű
E
D
S
NEKI B
|
|
| IDE SÜSS UCCU
N | SPORT | CAMPU
| UCCU NEKI BŰ
|
SS
NTEM | ÉLETMÓD
|
NEKI BŰN
D IDE SÜ
|
| IDE SÜSS UCCU
|
RINTEM | ÉLETMÓ
|

|

HELYBEN JÁRÓ

KÖZÉLET

KAKTUSZ

SZERINTEM

SPORT

ÉLETMÓD

IDE SÜSS

UCCU NEKI

BŰN

18 Szemüveg

SzabolcsiCafé

Budapest Noir:
Cannes-ba kevés,
itthonra kifogástalan
Vér nincs, mellek alig, szex semmi.
Na de a hangulat!
Van az úgy,
hogy az ember nem a
narráció
síkjainak feszegetéséért
megy a moziba, és úgy is,
hogy otthon lerakja az ostort,
amivel a történelmi hűséget
kérné számon. A többség a
pattogatott kukoricát szorongatva azon sem igen szokott
tűnődni, milyen lesz majd a
párbeszédek dinamikája. Maradjunk annyiban, a pórnép
örül, ha kimozdul otthonról, és
megesik vele valami nem szokványos. Azaz, aki nem filmesztéta, nem káprázatba csomagolt
lélekrázó mondanivalóra vágyik, viszont őszinte várakozással, úgy ül le a vászon elé, hogy
lepjetek meg, abban nem marad majd hiányérzet, ugyanis
a Kondor Vilmos azonos
című regényéből adaptált Bu-

dapest Noir az első perctől az
utolsóig ha nem is kimagasló,
de jó film.
Valamennyi irodalmi művet
eleve hiba összehasonlítani a
belőle kinőtt filmmel, hiszen a
könyveket – jellemzően utólag
– eredendően sokkal jobbnak
érezzük náluk, ám magyarázatot csak elvétve tudunk adni
ennek a miértjére. Pedig nagyon egyszerű oka van: a leírt
szavakat a fantázia nagyon széles spektrumon képes beszéltetni, amihez képest a képi világ jóval szűkebb, konkrétabb
és kevéssé személyes, mert
kevesebb hozzá a közünk. Míg
egy regény voltaképp bennünk
játszódik, velünk van, hosszan
olvassuk, addig a film előttünk
pereg, meghatározott időtartamban. Vagyis javarészt 90
perc alatt kellene hozni azt,
amire a regénynél az agy kap
mondjuk két-három napot.
A Budapest Noir azzal együtt

Budapest Noir
Magyar krimi, 95 perc, Korhatár: 16 év
Szereplők: Gordon Zsigmond: Kolovratnik Krisztián, Vörös Margó: Dobó Kata,
Gellért Vladimir: Anger Zsolt, Vitéz Szöllösy András: Kulka János, Eckhardt
Krisztina: Tenki Réka, Szöllösyné Irma: Kováts Adél, Törőcsik Franciska
Rendező: Gárdos Éva, Forgatókönyvíró: Kondor Vilmos, Szekér András, Operatőr: Ragályi Elemér, Zene: Pacsay Attila, Producer: Kemény Ildikó, Vágó:
Fekete Mátyás

szép, hogy egy gyilkosság felderítéséről szól. Az 1936-os
Budapestből felvillanó részletek, főleg az építészeti remekeknek és Ragályi Elemér
kamerakezelésének köszönhetően, egy rendkívül elegáns
várost festenek. A felszín alatti
romlás – az utcai harc, az aktfotós
manzárdszobája, az örömlányok
budoárja – díszletei megkapóak,
ami pedig a falak között megy,
az mehetne, és megy ma is. A
rendőrfőnök korrupt, a befolyással üzérkedés látványsport,
politikusnak lenni jól jövedelmező hobbi, a luxusprostituáltakat
katalógusból válogatják az elöljárók – mandzsettagombban, az
asszony által élére vasalt ingben.
Mikor egy örömlány rejtélyes
körülmények között meghal,
majd a holttest eltűnik a boncteremből, akkor egy napilap
újságírója az ügy végére jár. Cselekmény és izgalom tekinteté-

ben sem sok. Vér nincs, mellek
alig, szex semmi. Ennyiből kell
kihozni valamit. És amit lehetett, azt kihozták.
A film különleges hangulatát az
adja, ahogy a késő őszi színekbe,
a borongós mindenségbe beeszi
magát a társadalmi rétegek kollektív bizonytalansága, a háttérben Gömbös halálával, a hitleri
fenyegetettséggel és az utcagyerekek nyomorával együtt – a
kettő együtt már sejteti a hamarosan elérkező, világméretű fájdalmat. Ebben a feszes miliőben
emberek éltek, amit időlegesen
bourbonnel vagy erősen festett
lányok ölén oldottak, ami(k)től
olykor megszaladt a kezük, vagy
épp elment az eszük.
A Budapest Noir Cannes-ba
kevés lesz, de hétköznap estére kifogástalan. Márpedig abból általában több van, mint
ünnepből.
Bereczki-Csák Helga

További érdekességek:
www.szabolcsihir.hu
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Nyíregyházi

A RÉGIÓ LEGNAGYOBB MUNKAADÓINAK
RÉSZVÉTELÉVEL

2017. NOVEMBER 17.
NYÍR PLAZA
SHOPPING CENTER

Adjon (új) esélyt magának!

Nyír Plaza
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BLACK FRIDAY
Vásárolj üzleteinkben és tedd próbára
szerencsédet a félkarú rablón!
2017. NOVEMBER 2426.

NyirPlaza

4400 Nyíregyháza Szegfű u. 75.

nyirplaza.hu
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Az ország, ahol
szabályosan
könyörögni kell
a kritikáért
Kalandozó magyarok:
interjú Deme Felíciával,
a Debreceni Egyetem
hallgatójával.

SzabolcsiCafé: Sok fiatal eljátszik a
gondolattal: milyen lenne külföldön tanulni, dolgozni, élni. Mindig is a terveid között szerepelt?
Deme Felícia: Nagyon sokáig úgy
voltam vele, hogy én ehhez nem vagyok elég bátor, és nagyon féltem a
gondolattól. Több barátom már akkor járt ösztöndíjjal külföldre, de én
úgy voltam vele, biztosan elvesznék
ott. Aztán jelentkeztem nyári egyetemi ösztöndíjra, aminek a jelentkezési procedúrájáról tudtam, hogy bonyolult. Gondoltam, úgysem kapom
meg, de legalább megnézem, milyen
is a jelentkezési folyamat. Jelentkeztem, és megnyertem az ösztöndíjat.
Meglepődtem, és kicsit meg is ijedtem, pedig ez csak egy háromhetes
ösztöndíj volt. Akkor jöttem először
Finnországba, Turkuba.
SzabolcsiCafé: Mi sarkallt arra, hogy
hosszabb időt is eltölts Finnországban?

SzabolcsiCafé
Deme Felícia: A turkui lehetőség
megnyitotta számára a kaput. Valamint 2014-ben már tagja voltam az
Erasmus Student Network Debrecen
szervezetnek; ez volt a másik löket:
akkor már beleláthattam, hogy például egy Erasmus-ösztöndíj hogy
néz ki, ám úgy voltam vele, majd
mesterszak alatt útnak indulok, mert
akkorra már meglesz a stabil nyelvtudásom, amivel látványosabb fejlődést
tudok elérni.
SzabolcsiCafé: A külföldön tanulásról
általában valamilyen nyugati ország
jut az eszébe a legtöbb embernek. Te
mégis Finnországot választottad.
Deme Felícia: Engem valahogy
mindig is jobban vonzottak az északi,
skandináv országok. Másrészről finn
szakosként nagyjából adott volt a választás. Abszolút nem bántam meg,
szerintem a nyugatibb országokba
könnyebben eljut az ember egy nyaralás során, de Finnországba inkább
tanulni jön.
SzabolcsiCafé: Ha belegondolunk, a
döntéstől a költözésig hosszadalmas
folyamat vezet.
Deme Felícia: Erasmus-ösztöndíjjal
jöttem most az ősszel: be kellett nyújtani a jelentkezési lapokat, majd várni az eredményt. Miután megkaptam
az ösztöndíjat, megvettem a repülőjegyet, és jöttem is.
SzabolcsiCafé: Milyen volt az első
benyomásod, mikor először voltál kint
Finnországban?
Deme Felícia: 2014-ben az első benyomásom az volt, hogy itt nagyon
meleg van. Ami furcsa, mert azóta is
az volt a legmelegebb nyár Finnországban. A másik: annyira a természetben élnek, hogy az valami elképesztő; város és az erdő összefonódik.
Ez annyira szép, nem tudja megszokni a szemem…
SzabolcsiCafé: A finn egészen más
kultúra, mint a magyar. Szembetűnő
volt elsőre is?
Deme Felícia: Sokat tanultam a finn
kultúráról, mielőtt kijöttem, és azóta
is folyamatosan tanulom. Nem tartom nagyon távoli kultúrának, amit
ne lehetne megszokni. Azért ennek
ellenére is értek meglepetések. Kicsit
más a mentalitásuk, nehezebben lehet hozzájuk közel férkőzni. Viszont
ha sikerül velük összebarátkozni, az
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egy életre szól. Más étkezési szokásaik is
vannak: nem olyan rossz a finn konyha,
mint ahogy azt beharagozták. Sok halat esznek, húsgolyókat, salátát. Mindig
van többféle ételvariáció az egyetemen,
emellett korlátlan „saláta- és kenyérbár”.
Mindig esznek vajas kenyeret az ebédhez és tejet isznak hozzá. Fura, mert
mióta kipróbáltam, amikor itt vagyok,
én is így eszem. Sokkal egészségtudatosabbak, mindenből esznek egy keveset.
Kicsit kevesebb fűszert használnak, ami
lehetne több, de nagyon finom ételeik
vannak. Sütikben, lekvárokban verhetetlenek a finnek.
SzabolcsiCafé: Meg lehet szokni az állandó hideget?
Deme Felícia: Már négyszer jártam itt,
minden évszakot megtapasztaltam. Ezért
tudom azt mondani, hogy ha nem muszáj, nem szeretnék itt hosszú távon élni.
Amikor az ember itt van fél évig, és hónapokig –20 fok van, az még vicces, de ha
itt él, akkor már nem annyira. Így viszont
itthon már nem fázom annyira telente.
SzabolcsiCafé: A finn oktatási rendszer
a magyarok számára elképzelhetetlennek, már-már utópikusnak tűnhet.
Deme Felícia: Sokkal inspirálóbb az
egyetemi közeg, mint otthon. Másabb,
nem csak a felszereltség, de már az iskolák kialakítása is. Sokkal inkább arra
mennek, hogy a diákok minél jobban
érezzék magukat az épületben és az órákon egyaránt. A tanárok hallgatókhoz
való hosszállása is teljesen más. Például
volt egy olyan órám, amikor finnül kellett szövegeket írni, amit be kellett adni
a tanárnak, hogy visszajelzést tudjon
adni. Megírtam egy féloldalas levelet,
majd a tanár öt percen keresztül dicsért,
hogy milyen csodálatos a szöveg, és
mellette fél percben összefoglalta, hogy
amúgy volt benne 1-2 hiba. Rákérdeztem, mert szerettem volna tudni, mégis
milyen konkrét nyelvtani hibákat követtem el, de azt mondta, az nem olyan
fontos. Szabályszerűen könyörögnöm
kellett a kritikáért, mert beléjük azt nevelték, hogy mennyire fontos a pozitív
visszajelzés, ami igaz is. Egyébként ők
mindennel így vannak: 90 százalékban
az előnyöket hangsúlyozzák, még akkor
is, ha nem igazán jó az elvégzett feladat.
A diákok sokkal bátrabban kommunikálnak az órán a tanárokkal, nem az
van, ami nálunk, hogy a lapok mögé
bújnak.
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SzabolcsiCafé: Mint mondtad, tagja
vagy itthon az Erasmus Student Network-nek. Debrecenben különböző programokkal segítetek a külföldi hallgatóknak beilleszkedni, megismerni a magyar
kultúrát és egymást. Finnországban is jól
működik az ESN?
Deme Felícia: A legtöbb itteni egyetemen igen. Odafigyelnek rá, hogy ne
unatkozzanak a cserediákok. Tavaly nagyon sok erasmusos barátom volt, most
már inkább a régiekkel barátkozom.
Németekkel, olaszokkal voltam elsősorban, franciák is rengetegen vannak. Az
ország méretéhez képest arányosan sok
külföldi jön ide, ugyanúgy, mint Magyarországra.
SzabolcsiCafé: Egy idő után biztos rád
tört a honvágy. Minek a hiányát érezted
leginkább (és itt most nem a túrórudira
vagy a gulyásra gondolok)?
Deme Felícia: A gulyás nem hiányzik,
mert azt most is főztem, viszont egy jó
fehér kenyér igen. Főleg rozskenyeret
esznek, meg toastkenyeret. A jó társaság
miatt az 5 hónapos ittlétemet sem éltem
meg tragédiának, most pedig még csak
három hete jöttem vissza. Nem mondom, hogy sose jött rám, hogy hazajönnék megölelni az anyukámat, de ki lehet
bírni.
SzabolcsiCafé: Megtapasztaltad a külföldön tanulás árnyoldalait is?
Deme Felícia: Magam miatt jöttem ki,
a saját fejlődésem érdekében, így nem
érzem azt, hogy áldozatot hoztam volna
azért, hogy itt lehessek.
SzabolcsiCafé: Mit adott neked Finnország?

Deme Felícia: Barátokat, akikkel biztos
nem találkoztam volna, és most nagyon
fontos szerepet játszanak az életemben. Nyelvtudásban is sokat fejlődtem.
Úgy érzem, itt megtaláltam önmagam
az ösztöndíj segítségével. Sokkal határozottabb elképzeléseim vannak arról,
hogy ki vagyok, mit akarok kezdeni ez
életemmel.
SzabolcsiCafé: Mit tanácsolsz annak, aki
szintén Finnországban tervez tanulni?
Deme Felícia: Hozzon sok téli cuccot:
síkabátot, hótaposót. Anélkül ne jöjjön
(nevet). A nyelvtudás hiánya sem akadály: Finnországban mindenki beszél
angolul, még a piaci kofa is. Nagyon sokan ezért is jönnek ide. Finnországban
egy életet le lehet élni finn nyelvtudás
nélkül – de nem érdemes.
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Nyíregyházi 21-es:

Lukovics György
Nyíregyháziak, akik 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.
lán a szakmai alázat az egyik kulcsszó arra,
amiért így vélekednek rólam.
fodrásznak készültél?
2. Mindig
Elsősorban a szüleim javaslatára lettem fodrász. A szüleim vallották: legyen egy
tisztességes szakmád, dolgozz, majd érettségizz le, és így hamar el tudod tartani magad. Igazuk lett. A másik: klarinétoztam 12
éven át az akkori Ifjú Gárda zenekarban, a
mostani Szabolcsi Koncert Fúvószenekarban.
Fantasztikus csapat volt az akkori gárda, és
Nevezhetnénk téged akár a
csak ajánlani tudom a mostani fiataloknak is,
1. nyíregyházi Hajas Lacinak is?
hogy valamilyen csoporthoz (legyen az sport,
Nem kell összehasonlítani senkivel, hisz’ zene, kulturális) tartozzanak, mert az a jövőmindketten másként látjuk és tesszük dol- ben meghatározhatja a személyiségüket. Ha
gainkat, természetesen a szakmánk köve- fodrásznak nem vettek volna fel, szakácsnak
telményei szerint, ami hobbink is. Az, hogy vagy szabónak tanulok. Azt hiszem, a sors is
szeretett városomban igen sokan hozzám azt akarta, hogy fodrász legyek.
kötik a szakmát, igazán megtisztelő, de soa családban korábban
3. Volt
sem szabad elfelejteni, hogy amit sikerült
fodrász?
megszerezni, azt hamar el is lehet veszíteni. Senki. Édesapámnak a kézügyességét, a kiAzon kell mindig dolgozni, hogy amit elér- tartását, édesanyámnak az üzleti érzékét, az
tünk, tudjuk megtartani. 28 éve a mai na- üzletben való helytállását örököltem. Persze,
pig sok-sok megkeresésnek teszek eleget, sok múlik a neveltetésen. A tapasztalatokból
illetve saját kezdeményezésnek vagyok a nagyon sokat építettem be mindkét fiam neszereplője, kollégáimmal együtt. A renge- velésébe és a tanulók tanításába is. Fontos:
teg munka, a hétvégi fellépések, oktatások imádott feleségem, Keményffy Kriszti nélkül
a szakma alázatos szeretetét mutatják. Ta- azt a sikert, ami mögöttem van, nem értem
Neve fogalom a szakmában. Szalonjába évek óta hetekre előre lehet időpontot
foglalni. Hírességek is megfordultak már
az üzletében, a nyíregyházi Kossuth téren
felállított Guinness-rekordját pedig még
senkinek sem sikerült megdöntenie. S
hogy valamit nagyon jól csinál, arra két fia
a példa, akik – apjuk nyomdokain lépdelve
– szintén a fodrász szakmát választották.
Lukovics Györgytől kérdeztünk 21-et.
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volna el; az ő türelme, támogatása nagyon
fontos az életemben-életünkben.
1994-ben alapítottad a szalonodat;
4. milyen érzés 20 év után belépni
ugyanoda?
Az aranykoszorús cím odaítélésekor nagyon meglepődtem, hisz ilyen fiatalon
még nem kapta meg senki. A mai napig
úgy lépek be a szalonba, mintha az első
napom lenne, hisz’ nincs egyforma nap.
Fontos, hogy a kollégáimon is azt lássam,
hogy örömmel dolgoznak, jól érzik magukat. Mindig is arra törekszem, úgy legyünk,
mint egy család.
már családi vállalkozás.
5. Ma
A családból hárman dolgozunk az üzletben, rajtam kívül a két fiam, a 23 éves
Dani és a 19 éves Áron; ő még tanulja a
szakmát.
terelted, vagy ők
6. Gyermekeidet
választottak?
Önszántukból választották e csodás szakmát , aminek nagyon örültem. Igaz, tudtam,
nekik ez egy nagy teher lesz, mert akaratlanul is hozzám fogják hasonlítani őket.
Most már látom, hogy ezzel meg tudnak
birkózni, sőt már versenyeket nyert Dani
többször, nemzetközi versenyen is. Áront
pedig még, mint csak külsős figyelőt elindítottam egy nemzetközi versenyen ahol
9. helyezést ért el, ami egy „amatőrtől” csodálatos eredmény. Öröm látni, hogy mindig
akarnak valamit, és nem állnak meg.
elismerésedre vagy
7. Melyik
a legbüszkébb?
A Guinness-rekordra: 60 hajvágás 54 perc
alatt: a Kossuth téren kiskatonák részvételével sikerült végrehajtani. A rekordot azóta sem döntött meg senki. Büszke vagyok
a Magyar Kereskedelmi Kamarától kapott
díszoklevélre és aranyéremre.
a trend most?
8. Mi
Ami jól áll neked. Adj a fodrásznak egy
kicsit szabad kezet! Sajnos, aki egy jól bevált színt és fazont hord, nagyon nehezen
vált. Mi, magyarok, konszolidáltak vagyunk,
azonban egy tökéletesen levágott haj mutatós és azzal otthon is könnyű bánni.
frizuradivat diktátorai melyik
8. Aországban
élnek?
Rómában, Párizsban, Londonban, New
Yorkban. Persze, amiket látunk a kifutókon, azok eltúlzott valamik. Abból mindenki
kiveszi a magának szimpatikus dolgot, és
próbálja alkalmazni.
az újra a nyíregyházi lányok,
10. Vevők
nők, asszonyok?
Ez sokszor azon múlik, hogy a fodrászában
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mennyire bízik meg, illetve látott-e már valamilyen „celeben” hasonlót. Ha igen, beindul a „gyártás”.
fodrászához legalább úgy
11. Aragaszkodik
az ember,
mint a henteséhez.
Egy tökéletes szín, forma óriási változást
hozhat az ember életében. De fontos,
hogy a fodrász jó tanáccsal is lássa el a
vendégét.
12. Mi a tipped, tíz nyíregyháziból hány
ismer meg az utcán?
A korosztályomból 10-ből kb. 8 biztos hallott rólam.
Ki a példaképed?
13. Aki a korszakváltást hozta el, az
Vidal Sassoon. Most is az ő gondolatait
használjuk és oktatjuk. De természetesen
sokat köszönhetek hajdani oktatóimnak
is. Ők: Dudás László és Dudás Mihályné
Lonci.
14. Ha utazás, akkor északra, délre,
keletre vagy nyugatra?
Megtanultam: ahol vagy éppen, azt úgy éld
meg, hogy a legjobb legyen a számodra, és
emlékezetes maradjon.
a legjobb Nyíregyházában?
15. Mi
Dinamikus város, fejlődő. Aki nem hiszi, látogasson el hozzánk.

re elnyerte kellő pozícióját a magyar italkultúrában; egy igazán zamatos barack-,
szilvapálinka nagyon kellemessé teheti egy
társaság hangulatát.
tudnád mondani, hány
19. Meg
törzsvendéged van?
Sokan vannak. Köztük olyan is, aki a kezdetektől fogva hozzám jár, és most már a
gyerekének a gyereke is. Országos és helyi
hírességek is voltak köztük: Besenczi Árpád,
Berki Krisztián, Zséda, Kocsis Korinna, Szabó Tünde, Klausmann Viktor, a 4 For Dance,
illetve a város korábbi polgármestere, Csabai Lászlóné.
még az első frizurára?
20. Emlékszel
Egy férfihajvágás volt. Ha azt jól csinálod, akkor a női frizurák is tökéletesen
fognak készülni.
a legrosszabb?
16. Mi
hajkefét főzőkanálra cseréled?
Többet kellene mosolyogniuk az em21. ABelevágtunk
a vendéglátásba. Mindig
bereknek. Menj végig az utcán, és biztos,
hogy az emberek 70-80 százaléka lehajtott is kacérkodtunk a gondolattal, hogy ezen
fejjel közlekedik. Ez nem jó, mert nem fi- a téren is ki kellene próbálni magunkat.
Úgy gondolom, kitartással, jó kollégákkal
gyelünk egymásra.
sikeressé lehet tenni egy ilyen vendéglőt.
motor vagy autó?
17. Bicikli,
Kerékpárom nincs, így nyáron a robo- Természetesen a vezérhajómat, a szépséggót tartom előnyösnek. Gyors, olcsó, és a szakmát nem adom fel.

Cservenyák Katalin
parkolásért sem kell fizetni.
további érdekességek:
bor vagy pálinka?
18. Sör,
Mértékkel fogyasztok. A pálinka vég- www.szabolcsihir.hu

Szakképzésé a jövő!
„Állásbörze”

2017. november 17. (péntek)
NYÍR PLAZA

„Európai Szakképzési Hét”

2017. november 20–24. között
VÁLTÓZÓ HELYSZÍNEK

„Építsd a jövőd”

építőipari interaktív kiállítás
2017. november 20. (hétfő ) 10:00–15:00 óra között

DEBRECENI SZC ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI ÉS MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, 4028 DEBRECEN, KASSAI ÚT 25. SZ.

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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