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iskoláim

1990 - 1998  Kaba, Sári Gusztáv Általános Iskola

1999 - 2003 Debrecen,  Fazekas Mihály Gimnázium: 
     Matematika tagozat, érettségi

2003 - 2006  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
   Gépészmérnöki kar: Ipari termék- és formatervező

2006 - 2010  Nyíregyházi Főiskola - levelező tagozat
   Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai kar:
  Ének-zene, népzenetanár



   „El kell jönni az időnek, 
mikor a népzene is 

a magyar műveltség 
alapköveihez számít.” 

 Kodály Zoltán

A Nyíregyházi Főiskola 
Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai karának

ének-zene- népzeneteanár szakos hallgatói,
 tisztelettel meghívják Önt

 a diplomakoncertjükre

 2010. május 14-én 16 órakor
 a Nyíregyházi Főiskola 

"B" épületének nagyelőadójába.
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ezt a palackot önnek a 2006-2010-es évfolyam ének-zene- népzenetanár szakos 

hallgatói töltötték meg, az együtt töltött évek emlékére
„El kell jönni az időnek, 

mikor a népzene is 

a magyar műveltség 

alapköveihez számít.” 

 
Kodály Zoltán

A Nyíregyházi Főiskola 

Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai karának

ének-zene- népzeneteanár szakos hallgatói,

 tisztelettel meghívják Önt és kedves családját

 a diplomakoncertjükre 2010. május 14-én 

16 órakor a Nyíregyházi Főiskola 

"B" épületének nagyelőadójába.

Hangszeres és ének tanáraink:

Agárdi Éva

Bíró István 

Dsupin Pál 

Juhász Erika

Rácz Gyula

Rőmer Ottó

Bács Borbála – furulya

Borsos Imola – furulya

Fábri Géza – koboz

Földi Mária – citera

Ivánovics Tünde –  furulya

Januj Blanka – citera

Kiss Alfréd – cimbalom

Komár Lívia – citera

Köhler Erzsébet – citera

Könczei Bálint – brácsa

Molnár Előd Balázs – furulya

Nagy Vivien – citera

Németh László – furulya

Száraz Melánia – furulya

Tilkiné Tarpai Anikó – citera

Tintér Gabriella – tekerő

Tóth Zsófia – furulya

Turzó Sándor – brácsa

Varga Diána Gyöngyi – furulya

Vojtonovszki Sándor – brácsa

Zoltán Gáborné – citera

Kálna Natália – hegedű

Tekauer Léna – koboz

Kürti László – citera



Képesítéseim

2004 kereskedő vállalkozó (OKJ-32-78-62-01)

2004 vendéglátó vállalkozó (OKJ-32-78-22-01)

2005 B kategóriás járművezetői engedély

2006 ECDL, teljes Európai Számítógép-használói Jogosítvány
IT alapismeretek, operációs rendszerek,
szövegszerkesztés, táblázatkezelés,
adatbázis kezelés, prezentáció,
információ és kommunikáció

2006 számítástechnikai szoftver üzemeltető (OKJ-52-4641-03)
digitális képfeldolgozás,
digitális képtervezés,
HTML szerkesztés,
animáció és interaktív felület

2006 cégünk arculatának kialakítása a weben (OKJ-00-4600-21)
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Welcome3 rendszer hardverelemei

Ajtónyitó olvasók

Az ajtónyitó olvasó az ajtó mellé köz-

vetlenül felszerelhető készülék, amely 

ren del kezik belső memóriával, ajtó nyitó-

záró vezérléssel és rendelkezik kód kár -

tya  olvasóval. egy segédolvasó kapcsol-

ható hozzá. A belső memóriában lévő 

információk alapján az ajtó nyitásáról 

önállóan dönt és vezérli az ehhez kap-

csolódó végrehajtási folyamatokat. A 

belső memóriájában beléptetési esemé-

nyeket tud tárolni, naplózni. USB-porton 

keresztül közvetlenül PC-hez kapcsolható, 

melyen keresztül programozható vagy a 

memóriájában tárolt adatok letölthetők. 

Adatbuszon keresztül rendszerbe köthe-

tő, amin keresztül programozható, moni-

torozható. 

Fontos megjegyezni azonban, hogy ajtók 

esetén nem biztosítható az, hogy egyet-

len kártyaolvasással csak egy személy 

haladjon át az ellenőrzési ponton.

Forgóvilla-, garázskapu-,  

sorompóvezérlők

olyan vezérlők, amelyek a fenti esz-

közök nyitásáról, zárásáról vezérlésről 

gondoskodnak. Rendelkeznek belső 

memóriával, nyitó-záró vezérléssel, de 

nem rendelkeznek kódkártyaolvasóval. 

mindegyik vezérlőhöz két segédolvasó 

kapcsolható. A belső memóriában lévő 

információk alapján az ajtó nyitásáról 

önállóan dönt és vezérli az ehhez kap-

csolódó végrehajtási folyamatokat. A 

belső memóriájában beléptetési esemé-

nyeket tud tárolni, naplózni. USB-porton 

keresztül közvetlenül PC-hez kapcsolható, 

melyen keresztül programozható, vagy 

a memóriájában tárolt adatok letölthe-

tők. Adatbuszon keresztül rendszerbe 

köthető, amin keresztül programozható, 

monitorozható. 

A forgóvillák távolról is vezérelhetők, pénz-

tári vagy egyéb felügyeleti munkaállomás-

ról. egyes forgóvillák tűzjelzés esetén au-

tomatikusan szabad utat biztosítnak.

PC-s olvasók és segédolvasók

olyan készülékek, amely csak kódkár tya ol-

va sásra, biometrikus adatok felismerésére 

alkalmasak. Ajtónyitó olvasóhoz, különböző 

vezérlő készülékhez vagy PC-hez csatlakoz-

tathatók. Nem rendelkeznek sem be lép te-

tő pont vezérléssel, sem belső memóriával. 

A beléptetőpontok szabaddá tételéről dön-

tést nem tudnak hozni. Tipikus alkalmazási 

példa a kétirányú beléptetőpontoknál el-

lentétes irányban történő olvasás megva-

lósítása. A felsőbb szintű készülékekhez 

segédolvasó porton keresztül csatlakoz-

tathatók. A PC-olvasó a számítógép USB-

portjához csatlakoztatható.

BOT
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Öltözőszekrény-kezelés

Az öltözőszekrény-vezérlő olyan készü-

lék, amely rendelkezik belső memóriával, 

szekrényajtó nyitó-záró vezérléssel (ön-

álló döntést képes hozni), de nem rendel-

kezik kódkártyaolvasóval.

Az öltözőszekrénynyitó-terminál olyan 

készülék, amely nem rendelkezik sem 

belső memóriával, sem szekrényajtó 

nyitó-záró vezérléssel, de rendelkezik 

kód kár tya olvasóval, lcD kijelzővel és 

szek rény nyitó gombbal. 

A készülékekkel uszodák, termálfürdők, 

fitnesz és egyéb sportlétesítmények, 

vagy akár munkahelyi öltözők szekrénye-

inek nyitását ellenőrzött, szabályozott 

módon lehet megvalósítani.

A kártya tulajdonosa – vendég, vagy akár 

a takarító, kabinos felügyelő személy – a 

szekrények közelében elhelyezett – lcD-s 

nyitóterminálról kezdeményezheti a jo-

gosultsági szintjének megfelelően a 

szekrény nyitását. egy nyitóterminálról 

akár 20-40 szekrény is nyitható.

A rendszer feltételezett ajtófeltörés ese-

tén riasztást küld az lcD terminálokra és a 

felügyeleti munkaállomásokra is.

Hote
lzárak

Az ajtóra közvetlenül felszerelhető zár, 

amely rendelkezik belső memóriával, ajtó-

nyitó-záró vezérléssel, zárszerkezettel és 

rendelkezik kódkártyaolvasóval. A belső 

memóriában lévő információk alapján az 

ajtó nyitásáról önállóan dönt, és vezérli az 

ehhez kapcsolódó végrehajtási folyama-

tokat. A belső memóriájában beléptetési 

eseményeket tud tárolni, naplózni. A nap-

lózott események PC-re letölthetők. 

A welcome HotelPass a welcome hotel-

zárak működtetéséhez való kártya, amely 

együttműködik a welcome3 rendszer 

entryPass típusú ajtónyitó- és segédol-

vasóival is. A hotelzárak csak AwS modell 

szerint telepíthetők.

Buszvezérlők, tápegységek

Több olvasó vagy vezérlő készülék 

WPP pro to  kol lon történő kom mu ni ká ci-

óját vezérlő készülék. Nem rendelkezik 

beléptetőpont vezérléssel és kód kár tya-

ol va sóval sem. Bizonyos be lép te tő fo-

lyamatok végrehajtásában részt vesz. A 

belső memóriájában beléptetési esemé-

nyeket tud tárolni, naplózni. TcP/IP porton 

keresztül távolról, USB-porton keresztül 

közvetlenül programozható vagy a me-

móriájában tárolt adatok letölthetők.

egy buszvezérlő 31 db hardvereszköz me-

nedzselését képes elvégezni. Az adott 

létesítményben alkalmazandó buszvezér-

lők számát a rendszer tervezésekor szük-

séges meghatározni.

A welcome rendszerben alkalmazott táp-

egységek 3 féle terhelhetőséggel ké-

szülnek, így 4, 8, vagy 16 beléptetőpont 

tápellátásáról gondoskodnak. 

A mindenkori aktuális termékek 

 megtalálhatóak a tervező szoftverünkben  

és honlapunkon: www.welcome3.hu

w e l c o m e 3  B e l É P T e T Ő  R e N D S Z e R
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*A CityPass a NetLock Kft. vezetésével ki-

fejlesztett közösségi kártyarendszer, mely-

nek próbaüzeme már két hazai nagyváros-

ban is sikeresen zajlik. (Debrecen, Egyetemi 

Kártya: DEKa; Szolnok, Városkártya)
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Welcome3 rendszer a szállodában
A welcome3 rendszer támogatja speciális hotelzárak alkalma-
zását is, így a hotelszobák nyitása-zárása és az egyéb, a terü-
leten lévő welcome3 eszközök (üzemi területre, dolgozói he-
lyiségekbe, raktárakba, parkolókba vagy garázsokba történő 
bejutást szabályozó berendezések) egy rendszerben kezel-
hetőek. Az intelligens szobai vezérlővel és jelenlétérzékelővel  
a vendégszobák takarékos üzemeltetése megvalósítható. 
A welcome3 rendszer összekapcsolható az elterjedtebb hotel 
back-office rendszerekkel. Igény esetén partnerek vagyunk to-
vábbi interfészek fejlesztésében is.

Öltözőszekrény-kezelés
A welcome3 beléptetőrendszer támogatja öltözőszekrények ke-
zelését is. Alkalmazása munkahelyen vagy bármilyen más léte-
sítményben (pl. fürdőben, sportlétesítményekben) lehetséges, 
ahol kódkártyával, ujjlenyomattal nyithatók a welcome3 rend-
szerben kiosztott öltözőszekrények. Nem kell kulcsokkal bajlódni, 
a szekrénynyitásokat a rendszer naplózza, így nyomonkövethető 
a szekrények használata. A szekrény illetéktelen hozzáférés ese-
tén (pl. feltörés) riasztást küld az üzemeltetőnek.

Munkaidőterminál a dolgozói munkavégzés   
elszámolására
A munkaidőterminál (blokkoló óra) kártyaolvasóval van ellátva. 
Az érkezéssel és távozással kapcsolatos jogcímek megadása is 
lehetséges a nagyméretű grafikus lcD kijelzőn.
A munkaidőterminál alkalmas projektelszámolással kapcsolatos 
adatok rögzítésére is.

Különdíjas területek, készpénzkímélő elszámolás
A welcome3 beléptetőrendszer támogatja egy adott létesít-
ményen belül kialakított különdíjas fizetőterületek vagy fize-
tőszolgáltatások igénybevételének követését és elszámolását. 
leggyakoribb példája ezeknek a szauna, infrakabin, büfé, étte-
rem, masszázs, de bármilyen más szolgáltatás is elszámolható: 
fénymásolás, nyomtatás, kölcsönzés, fodrászat stb.

Az elszámolás lehet:
 � időtartamalapú
 � mennyiségalapú

Az elszámolás módja lehet
 �  creditalapú – a személyi kódkártyára 

terhelt összeget utólag kell fizetni
 �  debitalapú – az előzőleg pénzértekkel feltöltött 

személyi kódkártyáról kerül levonásra a fogyasztás

Lehetőség van a szolgáltatások 
előjegyzésére is. A személyi 
kódkártyával történő elszámolás 
kényelmes, pénz tár ca nélküli 
mozgást tesz lehetővé  
a vendégek részére.

Felhasználható azonosítók

A beléptetések, illetve a kész pénz kí mé lő fi-
ze tési módok meg va ló sí tá sá nak alapja az 
egyedi személyi azonosítók, vagyis kódkár-
tyák használata. A welcome3 be lép te tő-
rend szer az alábbiakat támogatja:

 �  proximity kódkártyák különböző fajtái: 
kártya, karóra, kulcstartó, karszalag, címke

 �  vonalkódos kódkártyák közül kártya 
vagy karszalag típusok 

 �  biometrikus (ujjlenyomatos) azonosítás
 � PIN kódos azonosítás

Proximity kódkártyák: 
 � Welcome EntryPass, 
 � Welcome HotelPass
 � Welcome SecurePass
 � CityPass*

legkedveltebb, korszerű azonosítók. Az RFID 

technológián alapuló: az olvasó és a kód-
kártya között az adatátvitel rádióhullámok 
segítségével történik, ezért elég csak az ol-
vasóhoz közelíteni, nincs szükség közvet-
len érintkezés létrehozására. A welcome 
entryPass kártyák szinte bármilyen alkal-
mazásban megoldást nyújtanak, több-
féle formátumban elérhetőek. A fény-
képpel, felirattal ellátható bankkártya 
formátumú RFID azonosítók igen kedveltek 
a beléptetőrendszerekben. A kulcskarikára 
tehető kulcstartó, öntapadós címke, karóra  

vagy zseton alakú RFID azonosítókkal sze-
mély-, áru-, és járműazonosítás, uszodai be-
léptetés, és még számos beléptetés meg-
valósítható. A proximity azonosító eszközök 
strapabíró kivitelűek, nem érzékenyek a für-
dőzés és szaunázás közben előforduló fizikai 
hatásokra. A welcome HotelPass kártyát a 
szállodai alkalmazásban hotelzárak haszná-
latakor kell alkalmazzuk Az olvasó és kódkár-
tya közötti nagybiztonságú adatátvitelt és 
biz tonságos adattárolást nyújtó welcome 
SecurePass típust magas biztonsági szin-
tű alkalmazásokhoz javasoljuk használni.
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Welcome3 rendszer szoftverelemei

Kliens szoftverek 
Az asztali vagy notebook számítógépre telepített welcome Kliens keretrendszer szoftverrel és a kiegészítő szoftvermodulok segítsé-
gével lehet az adott létesítmény működését meghatározó rendszerbeállításokat elvégezni, majd a rendszert üzemeltetni.

welcome Kliens szoftver
 �  a beléptetőrendszer alapvető konfigurációs  

beállításainak elvégzése 
 � személyek felvétele, csoportokba sorolása 
 �  kódkártyák kiosztása, mozgási  

jogosultságok csoportos beállítása
 � mozgási szabályrendszerek beállítása

welcome Setup modul
 � hardver készülékek programozása USB, TcP/IP

welcome monitor modul
 �  beléptetőrendszer működésének  

felügyelete grafikus, térképes felületen
 � készülékek eseménynaplójának kiolvasása
 �  log-analizátor, beléptetési folyamatok  

elemzése: normál, hibás beléptetések jelzése

welcome Öltözőszekrény modul
 � szekrények kiosztása, visszavétele
 � foglaltsági térkép, statisztikák megjelenítése
 � szekrény nyitási-zárási események listázása

welcome Belépőjegy Értékesítő modul
 � beléptetés értékesített belépőjegyek alapján
 �  kiegészítő jegyek értékesítése, különdíjas  

területek szolgáltatások elszámolása
 �  többféle fizetési tranzakció (készpénz, bankkártya,  

üdülési csekk, voucher, bérlet felhasználás)  
és eurós fizetés támogatása

 � szolgáltatások értékesítése határidőnapló alapján
 � belépőjegyek és szolgáltatások előfoglalása
 � különféle értékesítési és készletstatisztikák

welcome Porta modul
 � vendégek csoportos be- és kiléptetése 
 � helyiség kulcsnyilvántartás
 � aktuális és letárolt áthaladások figyelemmel követése 
 � áthaladásokkal kapcsolatos statisztikák és grafikonok 

welcome munkaidő modul
 � munkaidő-követés és projekt munkaidő elszámolás

welcome Kamerakezelő modul
 � beléptetési események kameraképeinek rögzítése
 �  áthaladások során rögzített kameraképek  

megtekintése, exportálása
 �  kamerák konfigurálása más modulok  

számára (pl. belépőjegy értékesítő, porta)

welcome Hotel-recepció modul
 � szobakártyák kezelése, programozása
 � illeszkedés front-office rendszerekhez

welcome Fűtésvezérlő modul
 �  a létesítmény hűtésének, fűtésének személyi jelenlét 

függvényében történő gazdaságos vezérlése 
 �  grafikonok, statisztikák megjelenítése  

a letárolt és pillanatnyi adatokból

A Welcome3 beléptetőrendszer PC-hardverigényei

A beléptető hardver eszközök vezérlését cwS működési struktúrában a speciális kivitelű hardver eszköz, 
a welcome központi vezérlő végzi. 

A kliens gépekre automatikusan telepítjük a futtatáshoz szükséges szoftvereket (.NeT, mS SQl Server express). 

KlIENS géP minimum konfiguráció Ajánlott konfiguráció

Processzor P4 core

Memória 1 GB 2 GB

Merevlemez szabad kapacitás 2 GB 10 GB

Videovezérlő integrált kártya, 256 MB grafikus memóriával

Monitor

1024×768  
Belépőjegy-értékesítő vagy 
Hotel-recepció modul használata esetén: 
1280×1024

1280×1024, 
Belépőjegy-értékesítő vagy 
Hotel-recepció modul használata esetén: 
1440×900

Operációs rendszer mS XP, Vista win7 (Starter kivételével)

Belépőjegy-értékesítő modul használatakor a központi 
vezérlőn túl szükség van egy értékesítőszerverre. 
A rendszer Debian linux operációs rendszert, QT és .NeT 
alapú technológiát, továbbá PostgreSQl adatbázist használ.

ÉrtÉKESítőSzErVEr minimum konfiguráció Ajánlott konfiguráció

Processzor core, 2 magos core, 2 magos

memória 2 Gb 4 Gb

merevlemez 250 Gb 2*250 Gb, RAID1

Hálózati kártya 2 2

operációs rendszer Debian linux Debian linux

Szünetmentes ellátás - igen

w e l c o m e 3  B e l É P T e T Ő  R e N D S Z e R
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VIVELO 88 Kft nél, a LaCasa DEsIgn

modern bútorüzletben. 
    A www.LaCasaDEsIgn.hu folyamatos
    karbantartása és fejlesztése.

  2011   Digitális nyomdagépkezelő, operátor 
    a KÉPPONT grafikai és reprodukciós műhelyben.
    Érkező anyagok előkészítése nyomdagépek számára,   
    Canon ImagePress C1, C6000, hidraulikus vágógép.

  2011 -   Webfejlesztő-programozó, grafikus-kivitelező 
    a debreceni BEKs Kommunikációs Technika KFT.-nél.
    Arculati alapok lefektetése, hardware elemek    
    megjelenése, akcidens kiadványok tervezése,
    kivitelezése, szoftverek felhasználói felületeinek tervezése.
    Webservicek létrehozása, alkalmazása komplex rendszerben.
    http://welcome3.hu



A kabai Mácsai Sándor Művelődési Ház és a kabai hímző szakkör  

 tisztelettel meghívja Önt és barátait a  szakkör fennállása 40. évfordulója alkalmából  

rendezett ünnepi kiállítás megnyitójára

2009. május 11-én, hétfőn 17 órakor

a Mácsai Sándor Művelődési Ház kiállító termébe

A kiállítást megnyitja:

Beszprémy Katalin

a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani műhelyének tárvezetője

A közösséget köszönti:

Szegi Emma
polgármester

A megnyitón közreműködik:

Búzavirág Pávakör vezeti: Agárdi Éva a Népművészet Ifjú Mestere

Molnár Előd furulya Németh László koboz

Váradi Zoltánné 

Dorogi Márton

Juhász Tiborné

Túsz Antalné

Daróczi Jánosné

Tóth Aranka 

Oláhné Lipták Erzsébet                                                                 

Molnár Tiborné 

A kabai szakkör vezetői voltak:

A kabai hímző szakkör tagjai  2008/2009-ben:

Bagi Lajosné 
Bangó Jánosné 

Bálint Kálmánné 
Borbély Mátyásné 
dr. Cséka Ivánné 

Csukás Béláné 

Csukás Jánosné 
Dede Károlyné 
Fazekas Béláné 

Fazekas Ferencné 
Kiss Lajosné 

 

Kunkli Ferencné 
Nagy Mihályné 
Piros Sándorné 

Sári Etelka 
Sári Győzőné 
Török Béláné

Szakkör vezető:

 Molnár Tiborné

MEGHÍVÓ

10 ÉVES A KABAI ALKOTÓ KÖR

mácsai sándor művelődési ház

kaba

nemzeti kulturális alap

budapest

támogatók:

EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJAMotivativáció a középkorú 
munkanélküliek számára

MOTIVATION PROJEKTIRODAEgyetem tér 1. Debrecen, 4032 _Tel: 00 36  52512900/22543 _Fax: 0036  52454241 
_Email: leonardomotivation@gmail.com _Web: http://szoctanszek.unideb.hu/motivation 

Munkaeröpiaci reintegráció 
hálózatépítéssel és közösségi 
szemlélettel

A partnerség

A projekt fő pályázója a Debrceni Egyetem. A módszert a Stavoor Opleidingen (Hollandia) munkatársai tanítják be a trénereknek. A trénereket és a szakembereket a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem, a Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja és az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ biztosítják, illetve ezek az intézmények szervezik a modellprogramokat, a tanácsadók képzését és a tartós munkanélküliek csoportjait. A projekt megvalósítását Nemzeti Tanácsadó Testületek, külső minőségbiztosítási ellenőr, intranetes fórumok és supervisor segítik. 
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Munkáim

  Megvalósult munkáim között szerepelnek: 
 ▪ könyvek (DE Szociológia Tanszékének egyes  kiadványai), 
 ▪ szóróanyagok (leporellók, flyerek),
 ▪ meghívók, plakátok (kiállítások, táncházak),
 ▪ felhasználói felületek (Android app, Windows Widget)
 ▪ egyéb akcidens kiadványok (névjegy, mappa, boroscímke),
 ▪ egyedi ajándéktárgyak (pendrive, nyakpánt, cd)

 Online munkáim közül néhány: 
 www.parapaCs.hu, www.LaCasaDEsIgn.hu,
 www.BOLCsOTOLaKOpJaFaIg.hu



A SpaSearch egy általános előfoglalási keretrend-
szer az idegenforgalmi, wellness és szórakoztatóipar 
részére, amely könnyen, komolyabb ráfordítás nélkül 
testre szabható és integrálható az ott már működő 
vendég-nyilvántartási rendszerekkel. 

Az előfoglalási szolgáltatáson túl a webes felületen  
a felhasználók hozzáférhetnek a központi információ-
tárhoz, ahol az egyes szolgáltatások részletes leírása 
és bemutatása is megtalálható, digitális térképpel ki-
egészítve – mindez mobiltelefonról is könnyen elérhető.

A rendszer az időbeosztáshoz kötött szolgál ta tá sok 
foglalására is alkalmas, így egy adott időkeret, illetve a 
rendelkezésre álló kapacitás optimális elosztását se-
gíti elő. Az alapterméken felül további termékek pro-
móciójának támogatása is lehetséges.

A rendszer része:
 � a dolgozói munkabeosztás kezelő modul
 � a SPA készletgazdálkodási modul
 �  a weben keresztül menedzselhető SPA termékek 
e-kereskedelmi felülete

 �  statisztikai modul, amely a gazdaságilag is opti-
mális működést támogatja. 

A szolgáltatások igénybevételének ellenőrzésé-
re RFID azonosítás szolgál, mind a dolgozók, mind 
a vendégek részére.

Sport
    és hobby

Utazás

Wellness

Szálláshely

Szépségápolás

 Fürdő    

A SpaSearch rendszer integrálható kü lön bö ző tu   risz  ti-  
kai és városkártyákkal, valamint be lép te tő rend sze rek kel is.

A rendszer okostelefonokon
is használható.
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i can speak english, if you want
Anyanyelvem magyar, emellett a 2002-ben szerzett középfokú, 
komplex „C” típusú államilag elismert nyelvvizsgával, társalgási szinten 
beszélek angolul, és fontosnak tartom megjegyezni, hogy az angol 
számítástechnikai nyelvezetet is kielégítő szinten értem-beszélem.

Érdeklődöm
Szeretem irányításom alatt tudni a gépeket, és tudni mit, miért csinálnak.
Foglalkoztatnak a színek, a színharmóniák, a tipográfia, a nyomdatechnológia.

Vannak céljaim
Ezekhez a célokhoz vezető úton keresem a hasonló gondolkodású 
embereket, és az érdeklődésemet kielégítő és fejlődési lehetőséget biztosító 
munkahelyet, ahol jó kollektívában lehet részem.



Képességeim
Számítógép-felhasználói készségek:

 Windows alapú operációs rendszerek 

magas ismerete, (Linux, Mac 

felhasználó szinten)

 magas szintű hardver-szoftver-

hálózat ismeret

hiba keresési-felismerési és 

elhárítási ismeretek

programozói/kódolási ismeretek:

svn, bug tracking

SQL, (OO) PHP: (Codeigniter-, Yii-

framework),
(X)HTML,
JavaScript (JQuery),

CSS
...
képszerkesztés, tördelés,  

nyomdai előkészítés:

Adobe InDesign,

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Művészi készségek

Érdekel a tipográfia & vizuális 

kommunikáció. Muzikalitásomat 

több népzenét játszó zenekarban 

kamatoztatom különböző 

furulyaféléken.



számítógép-felhasználói készségek:
 ▪  Windows alapú operációs rendszerek magas ismerete,  
(Linux, Mac felhasználó szinten)

 ▪  magas szintű hardver-szoftver-hálózat ismeret
 ▪ hiba keresési-felismerési és elhárítási ismeretek
 ▪ programozói/kódolási ismeretek (SvN, bug tracking)
 ▪ képszerkesztés, tördelés, nyomdai előkészítés

Művészi készségek
Érdekel a tipográfia & vizuális kommunikáció.  
Muzikalitásomat több népzenét játszó zenekarban 
kamatoztatom különböző furulyaféléken.

{‘SQL’, ‘OO PHP’,

‘Codeigniter’, 

‘Yii’, ‘(X)HTML’, 

‘JavaScript’ 

/*JQuery*/,‘CSS’}

Adobe InDesign,

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator



Édes
Málé
Tr i ó



Hobbijaim

Ezen felsorolt tudományok mellett, szeretek készíteni egy jól bepácolt, 
párolt-szaftos nyuszit, steak-burgonyaágyon a sütőben, és hasonlókat.

A népi kultúra behálózza az életemet. Barátaimmal táncházakat tartunk, 
táborokat szervezünk, melyekben mi zenélünk, saját kezűleg, és meg is 
mutatjuk hogyan kell rá táncolni. 
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