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 KUKORICADARÁT ELŐÁLLÍTÓ CÉG CSOMAGOLÓÁLLOMÁSÁRA ÉS RAKTÁRÁBA 
ENERGIKUS SZEMÉLYEKET ALKALMAZ, A KÖVETKEZŐ BEOSZTÁSOKBA:

MALOMKEZELŐ/
SZERELŐ OPERÁTOR

Elvárások: minimális gépészeti 
ismeretek, szervezőkészség, 
� gyelemmegosztás, felelősségtu-
dat, komolyság

Ajánlatok: piacképes bérezés, 15 
lejes étkezési jegyek, szakmai 
fejlődés és munkahelyi képzési 
lehetőség

Feladatok: a nyersanyagok silókból 
való átszállításának felügyelete, 
a malomberendezések me-
ghibásodásának felismerése, 
kármentesítési beavatkozások, 
a szakcsoport által végzett 
karbantartási műveletekben 
való segítségnyújtás, a termelési 
terület tisztaságának fenntartása

Munkaprogram: 12/24, 12/48
Munkapont: Biharszentandrás, 

Újpalota – saját közlekedési 
útvonalaink vannak

MALOMIPARI TERMELÉSI 
OPERÁTOR

Elvárások: számítógép-kezelői 
ismeretek, szervezőkészség, 
� gyelemmegosztás, felelősségtu-
dat, komolyság

Ajánlatok: piacképes bérezés, 15 
lejes étkezési jegyek, szakmai 
fejlődés és munkahelyi képzési 
lehetőség

Feladatok: gyártási rendelések 
és gyártási fázisok közötti 
termékátadások megrendelése a 
SCADA felületről, a rendszerhibák 
értelmezése és a csapattársakkal 
közösen történő megoldása, a 
gyártási feladatokra jellemző, 
naprakész ellenőrzési nyilván-
tartások vezetése, az alapanyag-
paraméterek és a beszerzett 
késztermékek ellenőrzése 

Munkaprogram: 12/24, 12/48
Munkapont: Biharszentandrás, 

Újpalota

RAKTÁROS

Elvárások: jó � zikai erőnlét, 
számítógép-kezelői (O�  ce) 
ismeretek, következetesség, 
csapatban való munkavégzés 
képessége, részletekre való oda-
� gyelés, tervezési és szervezési 
képesség

Ajánlatok: piacképes bérezés, 
15 lejes étkezési jegyek, 
teljesítménybónusz, szakmai 
fejlődés és munkahelyi képzési 
lehetőség

Feladatok: raktári árumozgások 
szervezése, dokumentálása, hely- 
és időbeosztás optimalizálása, 
rendelések követése 

Munkaprogram: 12/36
Munkapont: Biharszentandrás, 

Újpalota – saját közlekedési 
útvonalaink vannak

RÉSZLETEK A 0752-200-915-ÖS 

TELEFONSZÁMON. 

Méltósággal leélt élet: százéves hölgyet 
ünnepeltek a Caritas idősotthonában
Nem mindennapi esemény helyszíne volt augusztus 
30-án, kedden a Caritas Catolica által működtetett 
nagyváradi Szent Erzsébet Idősek Otthona: meg-
hívott vendégek társaságában köszöntötték fel a 
bent lakó Dani Icát, századik születésnapja alkal-
mából.

BN-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Már a kora reggeli órák-
tól nagy volt a készülődés 
az otthonban. A bentlakók 
sürögtek-forogtak, a ruhá-
jukat csinosították. Voltak, 
akik a frizurájukat is meg-
csináltatták külön erre az 
eseményre, amelyre egyéb-
ként mindenki kiöltözött. 
Ezzel is tisztelegni akartak 
Ica néni előtt, aki a közös-
ség nagyra becsült, és min-
denki által szeretett tagja. A 
jeles eseményre az ünnepelt 
unokái is hazautaztak kül-
földről, hogy a többi lakóval 
és gondozóikkal együtt kö-
szönthessék Ica nénit, aki 
egyébként Erzsébet király-
nőt idéző öltözékben jelent 
meg, a maga jól megszokott, 
méltóságteljes kisugárzásá-
val.

Az egybegyűlteket Nagy 
Andrea, az idősotthon ko-
ordinátora köszöntötte, aki 
elmondta: Ica néni 2017-ben 
költözött a Szent Erzsébet 
Otthonba, nagytiszteletű 
Veres-Kovács Attila lelki-

pásztor ajánlására. Az idős 
hölgy lánya gyógyíthatatlan 
betegségben szenvedett, és 
szerette volna biztos helyen 
tudni a már akkor is nagyon 
idős édesanyját. „Az első 
perctől szimpatikus volt 
számunkra, ahogy beköltö-
zött, mert mindenre nyitott, 
mosolygós néni volt, aki 
minden aktivitásban részt 
akart venni” – emlékezett 
vissza Nagy Andrea. Mint 
hozzátette, az azóta eltelt 
évek során a mélységes hit, 
életigenlés, valamint az em-
berek és a napfény szeretete 
jellemezték Ica néni életét 
az otthonban. „Méltósággal 
és pozitív hozzáállással éli 
az életét. Mi mindannyian 
sokat tanulhatunk tőle” – 
fogalmazott.

A díszvendégek közül 
elsőként ex. Böcskei Lász-
ló római katolikus megyés 
püspök szólalt fel, aki egy 
hatalmas csokor virággal 
köszöntötte fel Ica nénit. 
Beszédében rámutatott: 
milyen sokat elmond az 
idős emberekről a letisz-

tult tekintetük, amely a 
tapasztalás útján szerzett 
bölcsességet tükrözi és az 
élet valódi értékének a meg-
látását, valamint a kezeik, 
amelyek nemcsak a sokéves 
kemény munka eszközei, 
hanem odáig nemesedtek, 
hogy önzetlenül adni tud-
nak. „Jelzik, hogy az ember 
tud helytálló lenni, hogy az 
ő szorgalmával tud mások 
szolgálatára lenni, az em-
ber egy nyitott, befogadó, 
elfogadó, felemelő kézzé tud 
válni” – fogalmazott Böcs-
kei László.

Dumitru Ţiplea Bihar 
megyei prefektus képvi-
seletében Cristian Ştef, a 
kormányhivatal titkára 
köszöntötte Ica nénit egy 
impozáns rózsacsokorral. 
Mint hangsúlyozta, az idő-
sek a közösség fontos ré-
szét képezik, és ezért fel-
karolásuk, támogatásuk 
a kormányhivatalnak a 
szívügye. A prefektus kép-
viselője köszönetét fejezte 
ki az idősgondozóknak, és 
támogatásáról biztosította 
a Szent Erzsébet Otthont.

Ezt követően az idősott-
hon református lakóinak 
lelki vezetője, Nacsádiné 
Csuka Melinda mondott 
köszöntőt. A tőle jól meg-
szokott ékesszólással mél-
tatta Ica néni mélységes 

hitét, és ezt illusztrálandó 
egy személyes emléket is 
felelevenített, miszerint az 
idős hölgy, mikor már nem 
tudott eljárni a váradolaszi 
református templomba, 
amelynek egész életében 
gyülekezeti tagja volt, egy 
kicsi gyufásdobozba tette el 
a perselypénznek szánt ösz-
szeget, és ragaszkodott hoz-
zá, hogy minden vasárnap 
eljuttassák azt az istentisz-
teletre.

Az ünnepelt, százéves 
Dani Ica azzal hálálta meg 
a kapott ajándékokat és 
köszöntőket, hogy szívhez 
szólóan elénekelte Az Úr 
csodásan működik című 
éneket – természetesen kí-
vülről tudta minden sorát 
–, majd szóban is köszöne-
tet mondott mindenkinek, 
aki jelen volt, hogy őt kö-
szöntse.

Ezzel azonban koránt-
sem volt vége a műsornak, 
a születésnapi rendezvény 
ugyanis egy teljes, egyna-
pos ünnepséggé nőtte ki 
magát. A délelőtti köszön-
tőket bőséges szeretetven-
dégség követte, melyhez 
három nagyváradi cukrász-
da ajánlott fel termékeket, 
megédesítve ezzel az idősek 
ünnepét. Ennek fénypont-
ja a hatalmas születésnapi 
torta volt, melynek tetején 

a 100-as szám díszelgett. 
Ezzel párhuzamosan Fodor 
László hegedűművész, a 
Nagyváradi Állami Filhar-
mónia tagja játszotta el a 
Boldog születésnapot dalla-
mát, majd az ebédhez is élő 
zenei aláfestést biztosított. 
Később az idősek hosszasan 
együtt nótáztak hegedűkísé-
rettel.

Egy rövid délutáni pihe-
nést követően este 18 órá-
tól élőzenés báli mulatság 
következett az Attis zene-
kar jóvoltából, amely visz-
szajáró, kedves vendége és 
jótevője az öregotthonnak. 
A bált az ünnepelt kedvenc 
dalával, az Akácos úttal 
nyitották, majd jókedvű 
mulatság következett, mely-

hez újból csatlakozott Fodor 
László hegedűművész is, aki 
magával vitte alig kétesz-
tendős kisfiát. A gyermek 
jelenléte még inkább fel-
dobta a bentlakó szépkorú-
ak hangulatát. A kicsiről 
közös fényképet is készítet-
tek az ünnepelt Ica nénivel, 
ami kuriózumnak számít, 
hiszen a képen szereplő két 
személy közt mintegy 98 év 
különbség volt. A mulatság 
egészen este fél tízig tar-
tott és valódi élmény volt 
az egész közösség számá-
ra, amiért a szervezők és a 
Caritas Catolica képviselői 
köszönetüket fejezték ki 
mindazoknak, akik lehető-
vé tették ezt a rendhagyó 
ünneplést.

AA-találkozó Nagyváradon
A nagyváradi anonim alko-
holisták csoportja felhívja 
a figyelmet, hogy várják 
azok jelentkezését, akik 
úgy érzik, segítségre van 
szükségük saját maguk 

vagy hozzátartozójuk miatt. 
„Problémát jelent az életé-
ben az ön, vagy ismerőse 
alkoholfogyasztása? Ne-
künk is volt, de már tudjuk, 
hogy van megoldás. Keres-

sen bennünket szerdánként 
este 19 és 20 óra között a CE 
Házban (Nagyvárad, Ştefan 
cel Mare, 28-as szám), vagy 
a 0770-713-314 számon” – áll 
a csoport közleményében.


