Magyar Csaba
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Magyar Csaba Nyíregyházán született és egy 2 000 fős
kis faluban, Kislétán élt szeretetteljes, de egyszerű körülmények között 20 éves koráig.
Édesanyja nagyon támogatta őt tanulmányaiban. Szülei rajta kívül 5 gyermeket neveltek,
taníttattak.
Csaba 2004-től 2009-ig volt iskolánk tanulója, pincér szakmát tanult. Személyében egy
szakmája iránt lelkes, de ugyanakkor szerény fiút ismertünk meg. Az osztályban mindig is
központi szereplő volt. Társai szívesen hallgattak rá. Szervezésben is mindig kulcsfontosságú
volt az osztály, és az iskola szintjén is. A 2008/2009-es tanévben rendezett SZKTV versenyen
- ahonnan ugyan nem jutott be a döntőbe - ő írta a megyében a pincér tanulók közül a legjobb
írásbelit. Jó tanulmányi eredményei jutalmaként 2007-ben finnországi szakmai tanulmányúton
vett részt, a Leonardo nemzetközi mobilitás program keretében.
A sikeres szakmai vizsga után pincérként dolgozott több éven át helyi vendéglátóipari
vállalkozásoknál.
2015.06.01.-től a Nyírkáta Község Önkormányzat Idősek Napközi Otthona és konyha
Élelmezésvezetője lett. 2017-ben szakmai kihívásnak érezte, hogy az élelmezésvezető
szakképesítést megszerezze, melynek tanfolyamát fél év után sikeres vizsgával zárta.
Az itt nyújtott kimagasló eredményei miatt a szervező iskola felkérte, hogy 2018-ban induló
képzés gyakorlati oktatójaként segítsen megismertetni a közétkeztetési program használatát a
résztvevőkkel.
Azóta
is
folyamatosan
oktatja
az
élelmezésvezető-jelölteket.
Élelmezésvezetőként a konyhán 6 dolgozónak felügyeli a munkáját és 300 embere főznek. A
létszámban van iskolai, óvodai, szociális és munkahelyi étkeztetés. Az Önkormányzatnál nem
csak a konyha feladatait látja el, hanem a közfoglalkoztatottak vezetése is hatáskörébe tartozik.

Csabi így emlékezik vissza nálunk töltött éveire:
„Az engem tanító pedagógusokkal, akik szakmai szinten magas elismeréssel rendelkeztek,
szinte baráti kapcsolat alakult ki, bármilyen problémám volt, mindig számíthattam rájuk,
segítségükre, melyre a mai napig hálás szívvel gondolok. A Bencs László Szakiskolában eltöltött
5 év meghatározó volt az életemben. Megszerette velem a vendéglátó pályát, sokáig abban a
szférában is dolgoztam. Terveim között szerepel, hogy diplomát szerezzek vendéglátás
keretében. Úgy gondolom, hogy a középiskolai éveim az életem alakulását nagyban
befolyásolták. Az akkori kitartásom, szorgalmam úgy érzem meghozta gyümölcsét.”

