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Kivételes számok 
a Debreceni Egyetemen!
A Debreceni Egyetemre idén az előző 
évihez képest 6,5 százalékkal többen,  
15 ezer 302-en jelentkeztek. 
A jelentkezők számát tekintve 
egyedül az ELTE előzte meg az 
intézményt, így a  DE nemcsak 
vidéken az első, hanem orszá-
gosan a második legnépsze-
rűbb egyetem is a felvételizők 
körében. A 14 kar közül növe-
kedett a jelentkezés az Állam- 
és Jogtudományi, a Bölcsészet-

tudományi, az Egészségügyi, a 
Gazdaságtudományi, a Gyer-
meknevelési és Felnőttképzési, 
valamint a Gyógyszerésztudo-
mányi Karokon, és megőrizte 
népszerűségét az Általános 
Orvostudományi és Népegész-
ségügyi Kar.  Az egyetemen 
újonnan indított, az országban 

csak itt elérhető egészségügyi 
tanár szak hatalmas siker: ösz-
szesen 168-an jelentkeztek, így 
idén ez lett a legnépszerűbb ta-
nárképzési szak. Utána követ-
keznek: történelem-, angol-, 
magyar-, matematika-, föld-
rajz- és zenetanár szakok; de 
növekedett a jelentkezők szá-
ma kémia, biológia és német 
szakra is.
TovÁbbI érDEKEsségEK:

LAKOSSÁGI ÉS IPARI festékek 
minden 

felületre.

Szín-Vonal Üzletház,  
tikkurila feStékbolt
Debrecen, Miklós u. 33.52/456 320 www.festekdebrecen.hu

Deák Bill Gyula 
ad koncertet a debrece-
ni Kaptár Klubban ápri-
lis 16-án. Vendég: Retro- 
nome és ReWolver.

Viki áGya, anya álma
A Cívishír korábban az édesanyával készült interjúban számolt be 
Vikiről, a 10 éves debreceni kislányról, aki oxigénhiánnyal született, 
és azóta is súlyos beteg. Április 6-án a Debreceni Karitatív Testület 
hatalmas ajándékot vitt az István úti lakásba, ahol Andrea nagy sze-
retettel, de nehéz körülmények között gondoskodik a kislányról: a 
városvezetés közbenjárásával a Tech-Medical Kft. egy ápolási ágyat 
adományozott Vikinek.
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TovÁbbI érDEKEsségEK:

www.civishir.hu
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a Gulyás Tüzépen

április 6-16

Akciós napok

Rendkívüli akciók!
Hatalmas választék!

a Gulyás Tüzépen a CSOK többet ér!
2016-ban

Minden CSOK-os vásárlót, aki 2016-ban 
10.000.000 Ft értékben nálunk vásárol,  

+300.000 Ft értékű  
GSV utalvánnyal támogatunk!

4034 Debrecen, Vámospércsi út 37. • 52/526-666 • www.gsv.hu
Nyitva tartás: H-P 7-18 óráig, Szo 7-13 óráig

világritkaságot 
fotóztak 
Debrecenben
A magyar kökörcsin hazánk egyik ig-
azi növényritkasága, mely az ország 
keleti részén, Debrecen környékén 
található legnagyobb számban.  
A 10-30 centiméter magas növény 
egyik fő jellegzetessége maga a lilás 
színű virág, ami bókoló, keskeny ha-
rang alakú és szőrborítást kapott a 
természettől. Kedvelt élőhelyei a ma 

már ritka homoki tölgyesek füves tisz-
tásai, jellemzően inkább mészkerülő 
homokpuszta-gyepeken él, és kedve-
li a meleget. Mivel az erdősülés és a 
gyepek felszántása alapvetően veszély-
eztette a faj fennmaradását, elsőként 
került be fokozottan védett növénye-
ink közé; eszmei értéke 100 ezer fo-
rint. További érdekesség e növényről, 
hogy Debrecen határában előkerült 
egy igaz ritkaság a ritkaságok között, 
egy sárga színű kökörcsin is. Ezt a 
változást valószínűleg a különböző 
festékanyagok hiánya okozza, melyek 
egyébként jelen vannak a növényben, 
ilyen például a lila káposzta színét is 
adó antocián. (szöveg: terepszeMle stúdió)

CseléDGyilkossáG! 
A Nagyváradi Szigligeti Színház művésznője, 
Gajai Ágnes előadásában Kosztolányi Dezső 
Édes Annája elevenedik meg április 17-én  
18 órától a Páholy Lakásszínházban (Arany J. 
u. 2.).
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nő a villamosvezető! 
Kuczora Beáta 2012 óta dolgozik a Debreceni Közle-
kedési Zrt.-nél. Autóbusz-vezetőként kezdte, három 
éve irányít villamost. ez a jármű szerelem lett számára: 
jelenleg az ország egyik legjobb villamosvezetője.

Cívis Café: Hogyan lesz egy fiatal hölgy-
ből villamosvezető?

Kuczora Beáta: Világéletemben na-
gyon szerettem vezetni. Ahogy lehetett 
– 17 évesen – megszereztem a vezetői en-
gedélyt. Aztán egy ideig nem volt állásom, 
de a munkaügyi központon keresztül le-
tettem a „D” kategóriás jogosítványhoz 
szükséges vizsgákat. Még korábban pár 
hónapra kipróbáltam magam kamion-
vezetőként is – gyönyörű időszak volt! 
Annyi elismerést még nem kaptam soha, 
mint akkor.  Nagyon sokan megbámultak 
a kamionban, volt, aki kétszer is visszané-
zett, hogy jól lát-e. Aztán ahogy meglett 
a buszvezetői engedélyem, beadtam a je-
lentkezésem a DKV-hoz. Szinte azonnal 
felvettek. Buszvezetőként kezdtem, majd 
három éve elvégeztem a villamosvezetői 
tanfolyamot. A villamos pedig szerelem 
lett számomra. Mindkét debreceni típust 
vezetem.

Cívis Café: Van kedvenced?
Kuczora Beáta: Mindkettőt nagyon sze-
retem. Teljesen más a két jármű: a kék villa-
most lábbal, pedállal kezeljük, a sárgát kéz-
zel, menetszabályozó karral. Egy villamos 
vezetéséhez egyébként nagyon sokat kell 
tanulni, és nem egyszerű irányítani. A kí-
vülállók sokszor azt gondolják, hogy a vil-

lamosvezetők csak ülnek, és nyomogatják 
a gombokat, pedig nagyon sok mindenre 
oda kell figyelnünk. Például, hogy hosszú 
a jármű, és több száz utast szállítunk vele. 
Azt sem tudják sokan, hogy a jeges, havas 
út a villamosnak meg sem kottyan. Azon-
ban ha száraz időben csupa por a sín, és 
csak pár csepp eső is ráesik, őrült módon 
csúszik. Van, hogy el sem tudunk vele in-
dulni, annyira. Ilyen esetekre találták ki a 
homokszóró berendezés a villamos elején, 
ami növeli a jármű tapadását.

Cívis Café: Kiskorodban is inkább az 
autók érdekeltek?

Kuczora Beáta: Teljesen normális 
kislány voltam. Nem rajongtam különö-
sebben az autókért, inkább babáztam. 
Később jött a vezetés és a járművek iránti 
szenvedély. Mindenből megvan a jogo-
sítványom. Motoroztam is, de mivel már 
családom van, három lány vár otthon, en-
nek a szenvedélyemnek már nem élhetek. 
Mert ahhoz, hogy baj legyen a motoron, 
nem feltétlenül nekem kell hibáznom. A 
napi forgalomban is azt tapasztalom, hogy 
nem figyelnek az autósok sem a bicikli-
sekre, sem a motorosokra.

Cívis Café: Mit szeretsz a munkádban?
Kuczora Beáta: Szerencsés ember va-
gyok, mert azt csinálom, amit szeretek. 

Minden nap szívesen megyek be dolgozni. 
Csodálatos például, amikor az 1-es villa-
mosvonalon első járat vagyok, hajnalban 
vezetek ki a Nagyerdőre, és látom a zöldü-
lő fák közt felkelni a napot. És hiába kötött 
a villamospálya, egy kanyar sem egyfor-
ma. Mindig van valami új: mindig mást és 
mást veszek észre az úton. 

Cívis Café:: Ma reggel 6-kor, tegnap 
hajnal 3-kor kezdtél.

Kuczora Beáta: A korán kelés nem 
könnyű. Vagyis inkább az, hogy időben 
lefeküdjek aludni, hogy hajnalban kipi-
henten keljek fel. Mert nagyon oda kell 
figyelni a tömegközlekedési eszközöket 
vezetőknek. Mi nem száguldozunk, adott 
sebességhatárok vannak, de szigorú me-
netidőnk. A kollégáim nevében is mond-
hatom, hogy nagyon sokszor a mi ruti-
nunkon, odafigyelésünkön múlik, hogy 
ne legyen baj. Ez azt is megkívánja, hogy 
szinte bele kell látnunk a biciklis, az autós, 
a gyalogos fejébe.

Cívis Café: Debrecenben már az összes 
új, kettes vonalon közlekedő villamos 
összetört legalább egyszer.

Kuczora Beáta: Az új villamosok na-
gyon halkan közlekednek, amit a forgalom 
zaja még inkább elnyom. Nekem egyet-
len- egy balesetem volt; amikor beindult a 
kettes villamos, egy kerékpáros eléfordult a 
járművemnek, szét sem nézett. Szerencsé-
re nem történt nagyobb baj. Gépjárművel 
még nem találkoztam.

Cívis Café: Lehet egy nőnek életpálya-
modell a tömegközlekedési sofőrködés?

Kuczora Beáta: Aki szeretetből csinálja, 
annak igen. Nekem anyaként nagyon nehéz 
összeegyeztetni a családi életet a munkával. 
Sok megértés szükséges a gyerekeim részé-
ről, mert amikor más szülő még csak a va-
csorát készíti, én már van, hogy alszom. De 
nagyon jól kezelik a lányaim ezt, és próbálok 
minél több időt velük tölteni. Az együtt töl-
tött időbe pedig minél több dolgot belesű-
ríteni.

Cívis Café: Jelenleg az ország egyik 
legjobb villamosvezetője vagy, Puskás 
Sándor kollégáddal együtt megnyertétek 
a Járművezetők Országos Versenyének 
adott kategóriáját.

Kuczora Beáta: Az országos versenyt 
egy házi döntő előzte meg Debrecenben, 
ahol én az első, Puskás Sándor a második 
helyezett lett, így mi indultunk csapatban a 
megmérettetésen. Az országos verseny két 
részből állt össze: egy elméleti és gyakorlati 
feladatsorból. Elméletben talán a legjobbak 
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voltunk a csapattársammal. A gyakorlat 
sok részfeladatból állt: például sebességet 
kellett tartani letakart mérőkkel egy adott 
szakaszon. Több feladat azt tesztelte, hogy 
mennyire érezzük a villamos hosszát, ele-
jét. Például a villamos elejével egy kaput 
kellett finoman megérinteni, és egy beépí-
tett érzékelőt így bekapcsolni. Az ajtókat 
ívben megállva kellett pozicionálni. Vagy 

a villamos orrára felfüggesztett ingát kel-
lett egy adott pont felé vezetni. Nem volt 
könnyű!

Cívis Café: Magánemberként mire 
szavazol? Autó, tömegközlekedés, 
kerékpár? 

Kuczora Beáta: Civilként is szeretek 
tömegközlekedni. Debrecenben szinte 
csak villamossal járok, és ha Budapesten 

vagyok, ott is a tömegközlekedést hasz-
nálom. Sokkal jobb, mint dugóban állni 
vagy parkolóhelyet hajkurászni.

Cívis Café: Van még más jármű, amit 
szívesen vezetnél?  

Kuczora Beáta: Bármit kipróbálnék: 
jöhet metró, hajó és repülő is.
 
 sinka Judit

www.fiat.huAz akció március 1-től a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevő márkakereskedésekben. A képen látható autó illusztráció.  
Fiat Tipo vegyes átlagfogyasztás: 4,1 – 6,3 l/100 km; CO² -kibocsátás: 108 - 146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100 000 km futásig 
kiterjesztett garancia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

ÚJ FIAT TIPO. NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON.

Ú J  F I A T  T I P O
OPENING EDITION
3 990 000 FT-TÓL

SZÍNES ÉRINTŐKÉPERNYŐS NAVIGÁCIÓS RENDSZER, TOLATÓRADAR, TEMPOMAT, 
KLÍMABERENDEZÉS, 17" KÖNNYŰFÉM FELNIK, BLUETOOTH TELEFONKIHANGOSÍTÓ, 
6  LÉGZSÁK, ESŐ- ÉS SÖTÉTEDÉSÉRZÉKELŐ, AUTOMATIKUSAN SÖTÉTEDŐ 
VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR, BŐR MULTIKORMÁNY, ELSŐ ÉS HÁTSÓ KARTÁMASZ.

210x297_A4_Tipo-Opening Edition-Piros_20160222.indd   1 22/02/16   18:13

AUTÓMÉRY KFT.
4032 Debrecen, Füredi út 106.
Telefon: +36 (52) 533 353 • Fax: +36 (52) 533 352
Mobil: +36 (20) 520 7020, +36 (20) 520 70 70
E-mail - értékesítés: ertekesites.deb@automery.hu

III. DebrecenI

ÁLLÁSBÖRZE
A RÉGIÓ LEGNAGYOBB MUNKAADÓINAK RÉSZVÉTELÉVEL

2016. ÁPRILIS. 15.  
Debrecen Plaza

www.debreceniallasborze.hu

BDR
Média

Adjon (új) esélyt magának!

ÁLLÁSBÖRZE

Professzionális

szőnyegtisztítás
Debrecenben!
Házhoz szállítással is. 

www.varazsszonyeg.hu

Db., Füredi út 98.
(Medicor-udvar)

Telefon:

06-20/950-55-15

Hirdetési  
lehetőségekért, 
megjelenésért, 

egyedi ajánlatokért 
KERESSE 

KOLLÉGÁNKAT:

DORCSÁK NIKOLETT 

+36 30 648 5874 
dorcsak.nikolett@civishir.hu

SZABÓ ERZSÉBET 

+36 20 420 4332 
szabo.erzsebet@civishir.hu

A programok a következő iskolákban lesznek:
HELYSZÍNEK: Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma • Debreceni SZC Beregszászi Pál Szak-
középiskolája és Szakiskolája • Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskolája • Debreceni SZC Brassai 
Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakközépiskolája • Debreceni SZC Dienes László Gimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Szakiskolája • Debreceni SZC Irinyi János Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája • Debreceni SZC Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája • Debreceni SZC Könnyűipari Szakképző Iskolája és Speciális 
Szakiskolája • Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskolája • Debreceni SZC Péchy Mihály 
Építőipari Szakközépiskolája • Debreceni SZC Povolny Ferenc Szakképző Iskolája és Speciális Szakiskolája • Debreceni 
SZC Vegyipari Szakközépiskolája

Ne csak nézd, próbáld ki!
SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁIBAN

2016. ÁPRILIS 15-ÉN 1800 ÉS 2200 ÓRA KÖZÖTT

w w w . s z a k m a k e j s z a k a j a . h u / d e b r e c e n /
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Holman Dávid: 
Debrecenben 
nem lehet 
unatkozni
minden kétséget kizáróan 
ő az utóbbi évek legjobb 
DVSC-igazolása.

CívisCafé: Áruld el, miért éppen Debrecent 
választottad? Feltételezem, hogy kérőkből 
nem akadt hiány.

Holman Dávid: Olyannyira nem, hogy a 
labdarúgó NB I-ből csak négy csapat nem 
invitált. Amikor a debreceniek ajánlata 
befutott, leültünk tárgyalni, és nagyon ha-
mar megállapodtunk. Az elmúlt tíz év leg-
sikeresebb magyar csapata mellett dönteni 
szerintem logikus és célszerű volt.

CívisCafé: Egy nem túl jól sikerült poznani 
kaland után érkeztél a cívisvárosba. Milyen 
lelkiállapotban?

Holman Dávid: Abszolút kiegyensúlyo-
zottan érkeztem, egyébként sem vagyok 
egy befordulós alkat. Ha valami nem jön 
össze, akkor magamban keresem a hibát, 
nem fogom másokra vagy a külső körül-
ményekre. Úgy érkeztem Debrecenbe, 
hogy jól kell játszanom, mert sokat várnak 
tőlem.

CívisCafé: Van benned hiányérzet, amiért a 
Fradi könnyen lemondott rólad?

Holman Dávid: Nincs bennem tüske, 
bár nem tartottam szépnek, ahogy szakí-
tottak velem. A szakmai stáb nem kedvelt, 
aztán ez kölcsönös érzés lett. Összességé-
ben azonban jó emlékeim vannak a fradis-
ta évekről, sokat köszönhetek a klubnak, 
mindig kedves lesz számomra.

CívisCafé: Tavasszal elsősorban neked 
köszönhetően látványosabb és színesebb a 
Loki játéka. Hol is tanultál meg ilyen jól 
focizni?

Holman Dávid: Nyolcévesen kezdtem 
Vácott, ott futballoztam 14 éves koromig, 
amikor az MTK agárdi akadémiájára ke-
rültem. Tizenhat évesen még mindig csak 
154 centi és 46 kiló voltam, tehát nagy 
reményt nem fűztek hozzám. Ráadásul 
egy sérülés is hátráltatott. Másfél évet le-
húztam otthon, Érsekvadkerten a megyei 
bajnokságban, s ez alatt 25 centit nőttem. 
A Fradi már korábban is figyelt, és ha már 
kinőttem magam, akkor leigazolt. Ez len-
ne a kalandos múltam.

CívisCafé: Debrecenben most te vagy a 
csapat motorja és esze. Benned van 
sok-sok szurkoló reménye!

Holman Dávid: Inkább legyek a csapat 
esze, az jobban tetszik, de ezzel nem be-
csülöm le a többi poszton szereplő társai-
mat, hiszen számomra a fociban minden 
poszt egyenértékű. Én azonban klasszikus 
támadó középpályás vagyok. Azért is iga-
zolt le a DVSC, hogy gólokat szerezzek, 
gólpasszokat adjak.

CívisCafé: Nem vagy irigylésre méltó 
helyzetben, hiszen Debrecenben a tíz év 
alatt „elkényeztetett” közönség igényszintje 
igencsak magas.

Holman Dávid: Ez teljesen természete-
sen. A debreceni közönség győzelmekhez 
szokott. Én is mindig irigykedtem a deb-
receniekre utánpótláskorú futballistaként, 
hiszen a Loki sorra nyerte a bajnokságo-
kat, a nemzetközi porondon is sikeresnek 
bizonyult. Debrecen volt a legjobb, és re-
mélem, hogy általunk megint a legjobb 
lesz, mert Debrecennek a magyar fociban 
a csúcson van a helye. Ez szent meggyő-
ződése mindenkinek a csapatban, és nap 
mint nap úgy edzünk és élünk, hogy az a 
cél lebeg a szemünk előtt.

CívisCafé: Látszik, hogy van egy kedvenc 
csapattársad a pályán!

Holman Dávid: Szakály Petivel a közép-
pályán tényleg jól megértjük egymást, de 
egyébként mindenki a kedvencem. Én 
mindig azzal játszom össze, akivel az adott 
akció érdekében szükséges, tehát nem ke-
resek a labdával egy bizonyos személyt.

CívisCafé: Hagyjuk is a szakmát! Hogy 
érzed magad Debrecenben?

Holman Dávid: Köszönöm, remekül 
megvagyok. Nagyon szép a város, és a mé-
reténél fogva is ideális, nem is kicsi, nem 
is túl nagy.

CívisCafé: Kivel és mivel dobod fel az 
életed a városban?

Holman Dávid: Két és fél éve komoly 
párkapcsolatban élek, a barátnőm már 
Poznanban is velem volt, és – természete-
sen – Debrecenbe is jött velem. Egyébként 
társasági ember vagyok, így összejárunk 
a barátokkal, akik nem mind futballisták, 
tehát vannak civilek is. Jövök-megyek, 
ismerkedem, felfedezem a várost. Debre-
cenben nem lehet unatkozni!
 cs. Bereczki attila

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET
Stílus és Elegancia Önre szabva

Megvalósítjuk 
álmai öltönyét! 

LORDMAN ÖLTÖNYSZAKÜZLET • 4024 Debrecen, Kossuth utca 21.
Telefon: +36 20 663 6240 • +36 20 433 3812

Megvalósítjuk 
álmai öltönyét! 

Üzletünkben szatén díszítéses öltönyök, szettek, ingek 
és kiegészítők széles választékával várjuk  

az igazi stílusra vágyó férfiakat. 
Esküvői öltönyöket is méretre készítünk!

A vásárolt termék alakítása INGYENES. 15.500 Ft-tól 30.000 Ft-ig. 
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Medvehagymás pogácsa
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 25 dkg vaj, 1 dl 
tejföl, kb. 30-40 levél medvehagyma, 2 tojás 
sárgája, 1 dl tej, 1 evőkanál cukor, 1 teás-
kanál só, 5 dkg élesztő, 10 dkg reszelt sajt,  
1 felvert tojás a kenéshez.

Elkészítés: Az élesztőt a langyos, cuk-
ros tejben felfuttatjuk. A lisztet egy tálba 
szitáljuk, összemorzsoljuk a vajjal, aztán 
hozzáadjuk a felfuttatott élesztős tejet, 
majd a reszelt sajton, a medvehagymán 

és a pogácsák tetejére való tojáson kívül 
az összes többi hozzávalót. A keveréket 
robotgéppel jól kidolgozzuk. Kifejezetten 
puha tésztát kell kapnunk. A tésztát fél 
órát langyos helyen pihentetjük. Közben 
a jól megmosott és lecsöpögtetett medve-
hagymaleveleket apróra vágjuk. A tésztát 
a pihentetés után kinyújtjuk, rászórjuk 
az összevágott medvehagymalevél felét; 
erre jön a reszelt sajt fele. Ezután a tésztát 
fölcsavarjuk, mint a bejglit vagy rétest, 

letakarjuk, és 15 percig langyos helyen 
pihentetjük. Ezután ismét kinyújtjuk, 
megszórjuk a maradék medvehagymale-
véllel és a maradék sajttal. Megint fel-
csavarjuk. Végül még egyszer kinyújtjuk 
(kb. ujjnyi vastagra), a tetejét megkenjük 
a fölvert tojással, éles késsel berácsoz-
zuk,és pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk.
A kiszaggatott pogácsákat sütőpapírral 
bélelt tepsibe rakjuk, és előmelegített, 
180 fokos sütőben aranybarnára sütjük.

TovÁbbI érDEKEsségEK:

www.civishir.hu 

régimódi 
kacsa  
és csirke
Hozzávalók négy főre: csirkemell: 0,2 kg, 
kacsamell bőr nélkül: 0,2 kg, póréhagyma: 
1 db, zöld spárga: 0,15kg, csiperkegom-
ba: 0,15 kg, sárgarépa: 0,15, piros kalifor- 
niai paprika: 1 db, főzőtejszín: 0,2 l, fehérbor 
(száraz): 0,1 l, dijoni magvas mustár: 0,1kg, 
fekete bors őrölt: 0,05 kg, olívaolaj: 0,1 l, só: 
0,05 kg, fokhagyma: 0,05 kg, frissen facsart 
citromlé: 0,05 l.

Elkészítés: A csirkemellet, a kacsa- 
mellet felcsíkozzuk. Az előkészített zöld-
ségeket feldaraboljuk. Megfelelő méretű 
edényben felhevítjük az olívaolajat, hozzá-
adjuk a húsokat, a zöldségeket, és hirtelen 
megpirítjuk. Beletesszük a fehérbort, a di-
joni mustárt, a főzőtejszínt, a fokhagymát, 
a citromlevet. Ízesítjük sóval, fűszerezzük 
fekete borssal, és lassú tűzön forraljuk. 
Köretként párolt rizst adhatunk hozzá.
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ÁllÁsbörzeÁllÁsbörze
III. DebrecenI
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Munkanélküli? váltana? 
Debreceni Állásbörze!
Az északkeleti régió legnagyobb munkaadóinak rész-
vételével várja a III. Debreceni Állásbörze mindazokat, 
akik tartósan munkanélküliek, még vagy már nem ta-
lálják helyüket a munkaerőpiacon, pályakezdők, vál-
tanának, esetleg kisgyermek mellől térnének vissza a 
munka világába. 
Április 15-én, pénteken a Debrecen Plaza 
ad otthont a nagyszabású programnak: a 
bevásárlóközpont két szintjén nyitva tar-
tási időben, azaz reggel 9-től egészen 20 
óráig várják az érdeklődőket.
A III. Debreceni Állásbörze törekvé-

se hosszas böngészés, telefonálgatás és 
mendemondák helyett első kézből, egy 
helyen, igényes környezetben jutni a le-
hető legtöbb információhoz munkale-
hetőségekről, képzésekről.  A cél nyil-
vánvalóan az „egymásra találás”, hogy az 

álláskereső a végzettségének legmegfele-
lőbb pozícióban, méltányos bérért dol-
gozhasson, azaz válhasson újra hasznos-
sá önmaga és a társadalom számára.
Az állásbörze kézenfekvő fóruma ennek 
a találkozásnak, hiszen a régió legna-
gyobb munkaadói hozzák el ajánlataikat 
a Debrecen Plaza két szintjére, ahol reg-
geltől estig várják az érdeklődőket.
Aki a helyén van, a képességeihez mért 
és az érdeklődősének megfelelő munkát 
végez, annak dolgozni sosem jelent majd 
valódi tehertételt. Aki azonban kényszerű 
kompromisszumokat köt a havi bérért és 
– bármilyen szempontból – nyomás alatt 
keresi a betevőt, annak idővel a teljesítmé-
nye, azzal együtt pedig a közérzete, majd 
az egészsége kezd romlani. Ne várja meg!
Az esemény fővédnöke Debrecen Me-
gyei Jogú Város, szakmai partnere a Haj-
dú-Bihar megyei Kormányhivatal Fogla-
koztatási Főosztálya.
Legyen a vendégünk Ön is, találkozzunk a 
III. Debreceni Állásbörzén!

Tisztelt Álláskeresők,  
Kedves Debreceniek!
Az itt tevékenykedő gazdasági szereplők 
beruházásai révén Debrecen arra törek-
szik, hogy tovább erősítse régióközponti 
szerepét. A város önkormányzata hosszú 
évek óta jó partneri kapcsolatot ápol a 
gazdaság meghatározó helyi képviselői-
vel, a régióban működő vállalkozásokkal, 
a regionális kormányzati és önkormány-
zati szervezetekkel, a gazdasági kamará-
val, valamint a szakemberképzésben és 
a gazdasági célú innovációban egyaránt 
jelentős szerepet vállaló oktatási intéz-
ményekkel. A 2020-ig terjedő európai 
uniós fejlesztési ciklus kiemelt területe 
a gazdaságfejlesztés. Ennek megfelelően 
alkotta meg Debrecen saját gazdaságfej-
lesztési programját, az Új Főnix Tervet. 
Az előrelépés megfelelően képzett mun-
kaerő nélkül elképzelhetetlen. Ennek 
érdekében a megyei önkormányzat, a 
megyei kormányhivatal és Debrecen ön-
kormányzata úgynevezett foglalkoztatási 

paktum keretében alakít ki együttműkö-
dést. Ez az együttműködés – pályázati 
támogatással – konkrétan azt a célt szol-
gálja, hogy segítségével fiatal munkaerő 
tudjon integrálódni a munka világába. 
A foglalkoztatási paktum keretében több 
mint két és fél ezer munkavállalót fogunk 
Debrecenben munkához segíteni. A je-
lenleg ismert gazdaságfejlesztési folya-
matokat, a tervezett munkahelyteremtő 
beruházásokat figyelembe véve a közeli 
jövőben nagyon nagy szükség lesz szak-
képzett munkaerőre Debrecenben. Annak 
érdekében, hogy a felkészült munkaerő 
hiánya ne legyen akadálya a helyi gazda-
sági fejlődésnek, a szakképzés nagyon ko-
moly szerepet kap az elkövetkezendő esz-
tendőkben. Egy munkaerő-piaci stratégia 
kialakítása is része ennek a programnak: 
felértékelődik a műszaki, informatikai, gé-
pészeti szakképzés, az oktatást a gazdaság 
valós igényeihez kell igazítani.

Egy olyan állásbörzének, mint a mostani 
is, legfőbb célja az, hogy a munkáltatók és 
a munkavállalóik igényeiknek és kölcsö-
nös érdekeiknek megfelelően egymásra 
találjanak. Minden álláskeresőnek, vala-
mint állást kínáló munkáltatónak sikeres 
és hasznos börzét kívánok!

Papp László
polgármester

III. Debreceni Állásbörze
2016. április 15. (péntek)
Debrecen Plaza
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Csatlakozz Te is a Bosch csoport 
miskolci telephelyéhez!

 Szakmai és egyéb elvárások: adott pozíciótól függően 
középfokú / felsőfokú végzettség
 Szükséges nyelvtudás és szintje: adott pozícióhoz 
szükséges angol nyelvtudás (német nyelvtudás előny)
 Hogyan történik az állásra jelentkezés: e-mail, web
 A jelentkezéshez szükséges: magyar és angol / 
német nyelvű fényképes önéletrajz, motivációs levél
 Kiválasztási rendszerünk elemei: szakmai interjú, 
Assessment Center, kiválasztási napok, állásbörzék

 Béren kívüli juttatások: személyre szabható cafeteria, 
sportolás támogatása, családi rendezvények, közlekedés 
támogatása, képzési támogatás
 Karrier- és egyéb lehetőségek: Nyelvtanulási lehetőség, 
szakmai továbbképzés, külföldi tapasztalatszerzés, saját 
képzési rendszer, előrelépési lehetőség, nemzetközi 
munkakörnyezet
 Lehetőségek diákok számára: Gyakornoki program, 
diplomamunka írás, kötelező szakmai gyakorlat teljesítése

Amit kínálunk:
 Kihívást jelentő munka
 Nemzetközi munkakörnyezet
 Teljesítményt elismerő és támogató vállalati 
kultúra

 Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség
 Teljesítményarányos prémium
 Személyre szabott szakmai képzések, tréningek
 Nyelvtanulási lehetőség

A miskolci telephelyen 2002-ben kezdte meg működését a Robert Bosch Power Tool Kft. és 2003-ban a Robert Bosch
Energy and Body Systems Kft. Az elektromos kéziszerszámok, az elektromos meghajtások, az indítómotorok és
generátorok miskolci gyártásának több mint 10 éve után méltán lehetünk büszkék azokra az eredményekre, amelyeket
eddig elértünk. Mint világszerte, Magyarországon is vezető pozíciót töltünk be a fogyasztási cikkek valamint az autóipari
üzletágak területén, amely hozzájárul ahhoz, hogy a Bosch továbbra is az egyik legmeghatározóbb márka a világpiacon. A
Bosch csoport mindkét miskolci telephelyét kiemelkedő teljesítményének köszönhetően mára világviszonylatban is a
legjelentősebb gyárak között tartják számon.

Célunk az, hogy folyamatosan továbbfejlesszük termékeinket, és ebben számítunk munkatársaink teljesítményére. Mélyen
hiszünk az új generáció lehetőségeiben, akik innovációt és nyitott gondolkodású megoldási javaslatokat hoznak.
Szlogenünk, “Életre tervezve” azt az ambiciózus követelményt sugallja, amit kitűztünk magunk elé.
“Életre tervezve”: azaz megbízható technológia, amelyet arra terveztek és gyártottak, hogy élete jó részén elkísérje az
embert.

A Bosch cégnél dolgozva Te is lehetőséget kaphatsz karriered építéséhez egy olyan ígéretes jövővel, amely során
életed jó részén elkísérhetünk majd.

A Te sikertörténeted hol kezdődik? Jelentkezz most!
hr_miskolc@hu.bosch.com www.bosch.hu/jobs

Minden sikernek megvan a 
maga története.

A miskolci Boschról:
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A Mi Gyárunk,
a Te jövőd

KIKET V ´RUNK?

cafeteria,
műszakpótlék

folyamatos
egészségügyi ellátás

ingyenes
autóbuszjárat

karácsonyi csomag

folyamatos
tréningek,
képzések

sportolási  lehetőség

13. havi fizetés

lakhatás
biztosítása

középfokú elektronikai, 
irányítástechnikai vagy

automatizálási végzettség

középfokú mechanikai,
autószerelői, műszerész
vagy gépész végzettség

ELEKTROMOS 
TECHNIKUS

MECH  NIKUS 
TECHNIKUS

középfokú végzettség,
targoncavezető jogosítvány

és OKJ bizonyítvány

T RGONC VEZETO

jelentkezz.im@pg.com

Az Auchan családi vállalkozás, amely 
hosszú távon gondolkozik, világszerte  
14 országban van jelen. Az Auchan Ma-
gyarország Kft. első 16 éve a terjeszkedés 
jegyében zajlott és zajlik azóta is. 
Mára közel 7000 munkatárs számára biz-
tosítunk legális, hosszú távú munkalehető-
séget. 
A jövőben alapelveinkhez hűen kívánjuk 
továbbra is kiszolgálni vásárlóinkat: min-
den nap egyre több vásárló számára sze-
retnénk elérhetővé tenni folyamatosan bő-
vülő, minőségi kínálatunkat – hozzájárulva 
a vásárlóerő növekedéshez és az életminő-
ség javulásához. 
Célunk, hogy megteremtsük a jövő vála-
szait a változó világ új igényeire.

ElérhEtőségünk: 
Auchan Magyarország Kft. 
2040 Budaörs, Sport u. 2-4. 

Web: www.auchan.hu

Május 3. 19 Óra
RefoRmátus nagytemplom

Jegyek Válthatók: a Fórum Debrecen
bevásárlóközpont CaMel márkaboltjában,  

a kölcsey központban  
és a hajdú-bihari Napló székházában.

„mama, kérlek...”
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Airport-Debrecen Kft.

4030 Debrecen,  
Mikepércsi út 0493/64. hrsz.

+36 52 521 192
office@Debrecenairport.coM 

www.Debrecenairport.coM

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér a kelet-magyarorszá-
gi régió egyetlen schengeni, nemzetközi repülőtere, így 
a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel ható-
sági szinten egy kategóriába sorolható. Infrastruktúráját, 
forgalmát tekintve dinamikusan fejlődő nemzetközi re-
pülőtér, amely évek óta napi szinten közel teljes kihasz-
náltsággal üzemelő, egyre bővülő úticél-kínálattal rendel-
kező menetrend szerinti járatokkal büszkélkedhet. Járatok 
közlekednek Londonba, Eindhovenbe és Milánóba, 2015 
decemberétől pedig a Wizz Air légitársaság bázisrepülő-
tereként működik; a korábban elérhető úti célok mellett 
Malmö, Párizs és Brüsszel heti két járattal érhető el. 

2016. április 11-től heti három alkalommal lehet majd me-
netrend szerinti járatokkal eljutni Münchenbe, ahonnan 
a világ számos repülőtere elérhető. A menetrend szerin-
ti járatok mellett a nyári charterjáratok az egyre bővülő 
úticél-kínálattal és járatszámmal nagymértékben hozzá-
járulnak a repülőtér folyamatosan növekvő éves utasfor-
galmához. 2015 végén a Debreceni Nemzetközi Repülőtér 
elérte a 170 ezres utaslétszámot, amit a további években 
majd dinamikus növekedés követ. 
Reményeink szerint a meglévő és az új úti célok beveze-
tésével 2016 végére az utaslétszám eléri a közel 400 ezer 
főt.

AlAszkA kft.

4030 Debrecen,  
VágóhíD u. 4/b.

+36 52 520 400
alaszka@t-online.hu

www.alaszkakft.hu

Az 1989-ben alapított Alaszka Kft. 1997 márciusától speci-
alizálódott az élelmiszer- és vegyi áru kis- és nagykereske-
delemre.  A családi tulajdonban álló cég tevékenységével az 
elmúlt több mint két évtized során elsősorban Hajdú-Bihar 
és Heves megye területén vált meghatározó szereplővé.

Az Alaszka Kft. mára egy debreceni telephelyű nagykeres-
kedelmi logisztikai raktárral, valamint egy, a kiskereske-
delem számára nélkülözhetetlen, minden igényt kielégítő  
Cash & Carry áruházzal rendelkezik. Cégünk a régió több 
száz kiskereskedőjével tart fent napi kereskedelmi kapcso-
latot, akik számára több tízezer cikkelemet kínál. A cég tulaj-

donában áll több, frekventált helyen lévő élelmiszerüzlet is, 
melyeket többek között, Debrecenben, Derecskén és Hajdú-
böszörményben találhatnak meg.  
A Reál Hungária Kft. egyik alapító tagjaként az Alaszka Kft. 
a Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyékben 
fellelhető, nagyobb alapterületű üzleteit Reál márkanév alatt 
működteti, míg a kisebb alapterületű, magántulajdonban álló 
üzleteket fokozatosan a Reál Pont hálózatába építette be.
Az Alaszka Kft. közel 250 embernek biztosít munkát. Cégünk 
olyan hozzáértő, lojális munkaerőt keres, akiknek fontos a 
versenyképes bérezés, a folyamatos továbbképzés és az elő-
relépési lehetőség.

Bt Roc Kft.

1117 Budapest,  
Budafoki út 91–93.

+36 52 592 861
kata.kovacs@Bt.com

www.Bt.com

The purpose of British Telecom is to use the power of 
communications to make a better world. It is one of the 
world’s leading providers of communications services and 
solutions, serving customers in more than 170 countries. 
In 1999, the company settled its regional headquarters in 
Budapest, and in 2007, BT opened its Regional Operations 
Centre in Hungary (BT ROC Ltd.) with offices in Budapest 
and Debrecen.

Today the centre employs more than 1900 highly qualified, 
multi-lingual professionals, of which over 440 are based in 
Debrecen. BT ROC provides a wide range of customer and 

business support services for BT’s global customers, and has 
become the strategic service centre of BT for Europe. The 
services provided from Debrecen mainly cover service de-
livery, customer service management and various business 
support activities. BT currently offers more than 80 open 
positions in these three areas.

The company’s open and supportive corporate culture 
makes BT ROC an attractive place to work and unique within 
the shared services sector.

Coloplast Hungary Kft.

4300 Nyírbátor,  
Coloplast u. 2.

+33 42 886 300
www.Coloplast.Com

A dán székhelyű és tulajdonú Coloplast gyógyászati segéd-
eszközök gyártásával és értékesítésével foglalkozik. Vállala-
tunk 2017-ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Ezen 
időszak folyamatos termék- és gyártásfejlesztései tették le-
hetővé, hogy vállalatunkat a világ kórházainak és egészség-
ügyi intézményeinek vezető beszállítójaként tartsák számon. 
A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszt, 
melyek kifejezetten személyes/intim egészségügyi problé-
mákkal élő emberek életét könnyítik meg. Ezt hívjuk intim 
egészséggondozásnak. Üzletágaink: sztómaterápia, urológia 
és kontinencia, seb- és bőrkezelés. Világszerte több mint tíz-
ezer embert foglalkoztatunk.

A dániai cég leányvállalataként a Coloplast Hungary Kft. 
2001 szeptemberében kezdte meg termelését Tatabányán. 
Itt elért sikereinknek is köszönhetően, 2007 őszén átadtuk 
nyírbátori telephelyünket, ahol több mint 1 300 munkavál-
laló alkalmazásával készülnek termékeink. 2010 áprilisától 
pedig tatai telephellyel indítottuk el a logisztikai, csomagolá-
si és disztribúciós központunkat. Nyírbátorban újabb gyártó-
csarnokot adtunk át 2015 áprilisában. 
Bízunk abban, hogy modern skandináv vállalati kultúránk a 
régió egyik vonzó és meghatározó munkáltatójává teszi vál-
lalatunkat.

DUNA HOUSE, DEBRECEN, CSApó UtCA

Debrecen,  
csapó u. 42.

+36 52 789 505
csapo42@Dh.hu

www.Dh.hu

A Duna House rendszerének sikere évek óta bizonyítja, hogy a célok pontos 
kitűzésével és a munkafolyamatok hatékony megszervezésével az ingatlano-
zás nem csak munka, hanem egy hosszú távú életpálya is lehet. Itt nincsenek 
varázslatok, csak egy működő, ügyfélközpontú rendszer, amivel kiemelkedő be-
vételeket lehet elérni! 
Irodáink és kollégáink száma évek óta, a legnehezebb időszakokban is folya-
matosan növekedett, biztosítva, hogy ügyfeleink részére hatékony szolgáltatást 
nyújtsunk. És most, az előző évekhez képest igen kedvező piaci környezetben 
csatlakozhat Ön is hozzánk.

Használja ki az ingatlanpiac fellendülését és alapozza meg jövőjét!
Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, adja le önéletrajzát az Állásbörzén 
lévő standunkon, vagy küldje el a csapo42@dh.hu címre!

12 érv, amiért megéri jelentkezni:
• A piacvezető cég biztos háttere
• Kiszámítható körülmények
• Bevezetett és elismert márkanév
• Önálló munkavégzés lehetősége
• Kötetlen munkaidő
• A piac bővülésében rejlő potenciál
• Folyamatos képzések
• Hatékony oktatási rendszer
• Határtalan kereseti lehetőség
• Többlépcsős karrierrendszer
• Gyors előrelépési lehetőség
• Szakma és háttér, akár egy életre
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FAG MAGyArorszáG IpArI KFt.

4031 Debrecen,  
Határ út 1/D

+36 52 581 740
job@scHaeffler.com

Http://www.scHaeffler.Hu

A Schaeffler Csoport az ipari és autóipari ágazat egyik vezető 
integrált beszállítója. A vállalatot csúcsminőség, kiemelkedő 
technológia és magas szintű innováció jellemzi. A motorhoz, 
sebességváltóhoz, alvázhoz gyártott precíziós komponensek 
és rendszerek, valamint az ipari felhasználásra gyártott gördü-
lőcsapágyak és siklócsapágyak teszik a Schaeffler Csoportot 
a „Holnap mobilitásának” kulcsfontosságú szereplőjévé. A 
technológiai vállalat 2014-ben mintegy 12,1 milliárd eurós 
forgalmat ért el. A körülbelül 84 ezer alkalmazottat foglalkoz-
tató Schaeffler a világ egyik legnagyobb, családi tulajdonban 
lévő konszernje. 50 országban megtalálható mintegy 170 
székhelye révén gyárak, kutatási és fejlesztési létesítmények, 

valamint értékesítő vállalatok globális hálózatával rendelkezik. 
Az FAG Magyarország Ipari Kft. Debrecenben, a Határ úti Ipa-
ri parkban található, ahol jelenleg 1 400 fő foglalkoztatásával 
Hajdú-Bihar megye második legnagyobb munkáltatója. 
Az FAG Magyarország Ipari Kft. várja a jelentkezését a követ-
kező pozíciókba: 
• Villamosmérnök • Gépészmérnök
• Köszörűs gépkezelő • Szereldei munkatárs
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk pályázati 
anyagát az FAG Magyarország Ipari Kft., Személyügy, 4031 
Debrecen, Határ út 1/D címre, vagy a job@schaeffler.com 
e-mail címre. 

Geoview SyStemS Kft.

4034 Debrecen,  
VágóhíD utca 2., 

 IV épület

zsolt.szabo@geoVIew.hu

www.geoVIew.hu

A Geoview Systems Kft. hazai tőkével alapított, 25 éve ha-
tékonyan működő számítástechnikai vállalkozás. Színvonalas 
szolgáltatásaival és minőségi kutatás-fejlesztési tevékeny-
ségen alapuló termékportfoliójával a hazai informatikai piac 
elismert szereplője. A Geoview 2003 óta ISO 9001-es, 2014 
óta pedig az AQAP minőségbiztosítási követelményeinek is 
megfelelő minősítés szerint működik. Elsősorban a központi 
közigazgatás, ipari és nagyvállalatok, egyetemek és önkor-
mányzatok részére készülnek projektjeink.
Több pillérre támaszkodó stratégiája eredményeképpen az 
évek során számos jelentős informatikai projektben vett 
részt. A Geoview által kifejlesztett testre szabható megoldá-

sok a vállalati működés és nyilvántartás hatékonyságát javít-
ják magas színvonalú térinformatikai, dokumentumkezelő, 
mobil technológiai, munkaszervezés-támogató és biztonság-
technikai és eLearning rendszerekkel.  

A kutatás-fejlesztési tevékenységünket az adott szakterület 
képviselőivel, a kutatásfejlesztő műhelyekkel és egyetemek-
kel szoros szakmai együttműködésben valósítjuk meg. Meg-
oldásaink mellé jelentős értéktöbbletet képviselő szolgálta-
tásokat kínálunk, úgy mint tanácsadás, szervezetfejlesztés, 
projektfejlesztés, projektmenedzsment, rendszerintegráció, 
illetve kapcsolódó képzési szolgáltatások.

Gulyás Tüzép 
Gulyás Tüzép – Partner az otthonteremtésben!

Otthonáruház 3000 négyzetméteren; óriási raktárkészlet! 
Építőanyagok, kádak, kabinok, festékek kis- és nagykereske-
delme. Rendkívüli burkolatválaszték! 
•  Szaktanácsadás, tervszámítás: építőanyag-, csempe- és 

festékosztályunkon felkészült tanácsadóink tájékoztatják 
az építőipari termékekről, burkolat- és szaniterkínálatról, 
segítséget nyújtanak az építési, felújítási problémák meg-
oldásában. 

•  Számítógépes festék- és vakolat-színkeverés: Festék- 
részlegünkön bel- és kültéri festékek, vakolatok színkeve-

rését is végezzük. Válasszon több tízezer festék- és több 
száz vakolatszínből! 

•  3D látványtervezés: vásárlóink díjmentesen igénybe ve-
hetik a fürdőszoba látványtervezést. Járja körbe leendő 
fürdőszobáját képzett látványtervezőink segítségével! 
Kontakt: 06 52 522 634 vagy 06 30 426 2146. 

•  Hőkamerás épületvizsgálat: Szakembereink vállalnak hő-
kamerás épületvizsgálatot, hogy a leggyakoribb hőszigete-
lési és épülethibák felszínre kerülhessenek. 
Kontakt: 06 30-465 4263. 

•   További szolgáltatásaink: Faanyagvédelem – gomba- és  
rovarkárosodás ellen, gépkölcsönzés, házhoz szállítás. 

4034 Debrecen,  
Vámospércsi út 37.

06 52 526 666
marketing@gsV.hu

www.gsV.hu

HSA Kft.

4024 Debrecen,  
batthyány u. 12-1

+36 52 446 991
job@hsakft.hu

www.hsakft.hu

Ha munka és Kelet-Magyarország, akkor a HSA megkerülhe-
tetlen. A régió egyik vezető munkaerő-közvetítő és -kölcsön-
ző cége vagyunk: a debreceni központunk mellett további  
12 városban működtetünk irodát, amelyekben személyesen 
is szeretettel várjuk a munka iránt érdeklődőket. 
Szerintünk az álláskereső nem robot, a munkaadó pedig nem 
rabszolgatartó – ezen elv mentén működünk sikeresen már 
több mint 16 éve. A HSA-sok zöme állt a másik oldalon is, 
ügyvezetőnk, Mátyás László például annak idején újságki-
hordással kezdte diákmunkában.
Mi magunk is kelet-magyarországiak vagyunk; ismerjük az itt 
élő emberek problémáit. Ezért is fontos nekünk, hogy a mun-

kavállalóink korrekt, törvényes keretek és emberséges körül-
mények között helyezkedjenek el, mert hisszük, hogy csak 
így lehetnek boldogok hosszú távon. A régióban már több 
mint 700 cég bízott meg bennünket azzal, hogy keressünk 
számukra munkavállalókat, tehát, ahol van lehetőség, ott mi 
is ott vagyunk. Az eddigi statisztikáink szerint évente 1900 
álláskeresőnek segítettünk az elhelyezkedésben a betanított 
munkaköröktől kezdve a mérnöki, vezetői pozíciókig a leg-
különbözőbb területeken. Ez évi 365 nappal számolva azt 
jelenti, hogy naponta 5 ember állást talál a HSA-n keresztül. 

Neked is tudunk segíteni!

Human matrix Kft.

9700 Szombathely,  
Fürdő u. 4. 

+36 94 509 798
inFo@humanmatrix.hu

www.humanmatrix.hu

Állást keresel? Munkahelyet váltanál?
Költöznél a nyugati határ mellé? Mi partnerek leszünk ebben!

Cégünk fő profilja a munkaerő-közvetítés. Nyugat-Magyar-
országon található multinacionális partnereink számára ke-
resünk munkaerőt az alábbi területekre:

• műszaki
• logisztika, beszerzés, tervezés
• számvitel, pénzügy, kontrolling
• humán-erőforrás
• értékesítés
• informatika, adminisztráció

Aktuális állásajánlatainkat megtalálod a www.humanmatrix.hu 
oldalon, vagy keress minket a Facebookon.
Jelentkezhetsz e-mailben is az info@humanmatrix.hu  
címre küldött önéletrajzzal.

További szolgáltatásaink:
• Bérszámfejtés, tb-ügyintézés
• Cafeteriarendszerek bevezetése, üzemeltetése
• Tréningek, szervezetfejlesztés, coaching
• Benchmark
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nem csak állást keresni,  
de találni is segítenek Debrecenben
Április 6. és 15. között rendezi meg a Hajdú-bihar Me-
gyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya az 
Európai Munkáltatói napokat. 
A rendezvénysorozat kerekasztal-be-
szélgetéssel vette kezdetét, ahol a szak-
képzésben érdekeltek egyeztettek helyi 
mezőgazdasági profilú középiskolák, a ke-
reskedelmi és iparkamara, valamint a tíz 
járási hivatal foglalkoztatási főosztályának 
részvételével – tájékoztatott Mező Bar-
na főosztályvezető. 
A tanácskozás célja az volt, hogy a min-
denkori munkaerő-piaci igények alap-
ján működőképes modell alapjait rak-
ják le a munkáltatói oldal szereplői, az 
önkormányzatok együttműködésével. 
A főosztályvezető kitért rá, a régió ál-
láskeresőinek döntő többségének nincs 
magasabb iskolai végzettsége nyolc ál-

talánosnál, a sok az 50 év feletti és az 
olyan 25 év alatti, akik számára – mo-

tiváció híján – még nagyobb teher a 
munkakeresés. Április 12-én a program 
a munkáltatók számára szervezett tájé-
koztatással folytatódik a bértámogatási 
rendszerekről, valamint a munkaügyi 
és munkavédelmi ellenőrzések rend-
jéről. Érdekességként elhangzott az is, 
hogy a kis- és középvállalkozásokat  
–szabálytalanság tapasztalása esetén – 
első ízben figyelmeztetik, csak utána 
rónak ki büntetést.

vasárnap? Pihenőnap!
A kereskedelmi dolgozók szakszervezete kiáll a vasár-
napi zárva tartás mellett.
A Kereskedelmi Dolgozók Független 
Szakszervezetének elnöke, Bubenkó 
Csaba hangsúlyozta, hogy a KDFSZ volt 
az egyetlen társadalmi szervezet, amely a 
munkavállalókat képviselte, és kiállt a va-
sárnapi zárva tartás mellett. Hozzátette, 
hogy a szakszervezet álláspontját vissza-
igazolta az elmúlt egy év gyakorlata. Nem 
volt ugyanis tömeges boltbezárás a kiske-
reskedelmi láncoknál, és nem kerültek 
több tízezren utcára sem az ott dolgozók 

közül – mondta. A vasárnapi zárva tartás 
ugyanakkor javította a kiskereskedelmi 
láncoknál dolgozók munkakörülménye-
it, mert tervezhető lett a szabadidő, és a 
vasárnapi pihenőnap lehetőséget teremt 
a családok számára az együttlétre. A ma-
gyarországi gyakorlat más országban sem 
ismeretlen; a KDFSZ egy évvel ezelőtt az 
objektív tényekre alapozva alakította ki 
álláspontját a kérdésben – jegyezte meg.
 (MTI)

A termelés  
élénkülése 
várható
Az ipari termelés idei jelentős növekedé-
se még várat magára; a tavalyi erős bázis 
eleve mérsékeltebb adatokat vetít előre. Az 
elemzők egész évre vonatkozó várakozása 
erős szórást mutat 3 és 5 százalék között 
– derül ki a Központi Statisztikai Hivatal 
szerdán kiadott jelentéséhez fűzött kom-
mentárokból. A KSH első becslése szerint 
az ipari termelés volumene februárban 6,3 
százalékkal haladta meg az egy évvel ko-
rábbit. A szökőnap hatása miatt azonban 
a munkanaphatástól megtisztított éves in-
dex 1,8 százalékos emelkedést jelez, míg a 
januári 2,1 százalékot. Az előző hónaphoz 
viszonyítva 0,8 százalékkal csökkent az 
ipar kibocsátása a szezonálisan és munka-
naptényezővel kiigazított adatok szerint.  
A havi adat negyedik hónapja mutat csök-
kenést. Az ipari termelést – az élénkülő 
belső kereslet mellett – az európai au-
tóeladások és egyes ágazatokban a kapa-
citások felfutása is húzhatja. Ezért idén az 
ipari kibocsátás 5 százalék körüli növeke-
désére számít a tavalyi 7,5 százalék után.
 (MTI)

Április 15-én a foglalkoztatási főosztály 
által támogatott III. Debreceni Állásbör-
zén vehetnek részt az érdeklődők a Deb-
recen Plazában, ahol 15 órától munkálta-
tói fórumot rendeznek. Meghívott vendég 
a Nemzetgazdasági Minisztérium képvi-
selője. A programot szintén a főosztály 
koordinálja.
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HVG Kiadó Zrt.

1037 Budapest,  
Montevideo utca 14.

+36 1 436 2438
M.vilagi@hvg.hu

HVG Karrier Plusz

Az ingyenes Karrier Plusz kiadvány önéletrajz-mintákat, interjúszituációkat, a karrierépítés kapcsán leggyakrabban fel-
merülő kérdéseket, és cégek, szervezetek bemutatkozóit tartalmazza. 

Gyere, és vedd át az új 2016-os kiadványunkat a standon!

INT-SoluTIoN KfT.

4024 Debrecen,  
csapó utca 40. 1. em.

+ 36 52 249 025
info@intsolution.hu

www.intsolution.hu

Cégünk, azt INT-Solution Kft. már 2008 óta megbízható 
partnere az ügyfeleinknek a humán-erőforrás területén. 
Csapatunk fiatalos dinamikája és szakmai tudása teszi le-
hetővé, hogy partnereink megtalálják nálunk a megoldást 
emberi erőforráshoz kapcsolódó problémáikra. 

A munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő-közvetítés során a 
szakmai hitelességet és az értékteremtést tartjuk a legfon-

tosabbnak. A velünk együttműködő vállalati ügyfelek és 
pályázók biztosak lehetnek abban, hogy szakmailag kom-
petens kollégák végzik a pozícióra és szakterületre sza-
bott kiválasztási folyamatokat. Innovatív megoldásaink- 
nak és fejlesztéseinknek köszönhetően lépést tudunk tar-
tani a folyamatosan változó munkaerő-piaci trendekkel és 
toborzási kihívásokkal.

IT ServIceS Hungary

1117 Budapest,  
NeumaNN JáNos u. 1/C

+36 52 238 300
FmB-ts-ItsH-INFo@t-systems.Com

www.It-servICes.Hu

Az IT Services Hungary (ITSH), a német T-Systems Interna-
tional magyarországi leányvállalata 2006 óta van jelen az 
ICT, ezen belül az úgynevezett informatikai outsourcing pia-
cán. Az évről évre dinamikusan bővülő csapat létszáma mára 
meghaladta a 4 300 főt, így a vállalat az infokommunikációs 
(ICT) szegmens legnagyobb munkaadója lett.
Az ITSH debreceni szolgáltató központja 2007-ben kezdte 
meg tevékenységét. Ma már több mint 1 700 embernek ad 
munkát két helyszínen (Tudáspark, Lion Office), és további 
növekedést tervez az elkövetkezendő években.
Kiket keresünk?
Az összes, széles körben alkalmazott szoftver- és hardver- 

platform üzemeltetésére, projektmendzsmentre, IT bizton-
sági feladatokra, SAP-rendszer-szolgáltatásokra, távoli és 
helyi szerverüzemeltetésre, valamint hálózatmenedzselésre 
és hálózatfelügyeletre is keresünk szakembereket, akik be-
szélnek németül és/vagy angolul, és szívesen kamatoztatnák 
tudásukat nemzetközi környezetben.
A hozzánk csatlakozóknak olyan juttatási csomagot ajánlunk, 
– amely a versenyképes munkabéren kívül – számos egyéb 
elemet is magában foglal, úgy mint teljesítményarányos bó-
nusz, cafeteria, utazástámogatás, ingyenes sportolási lehe-
tőség, illetve olyan különleges lehetőségek, mint a nyelvi to-
vábbképzés, szakmai tréningek, helyi és nemzetközi képzések.

Jabil CirCuit Magyarország Kft.

3580 Tiszaújváros,  
Huszár andor úT 1.

+36 49 548-624
munka@jabil.com 

Tis_allas@jabil.com 
www.jabil.Hu

A Jabil Circuit Inc.-t 1966-ban alapították Detroitban. A Jabil 
név a két alapító, James Golden és William E. Morean ke-
resztnevéből tevődik össze. A vállalat kezdetben autóipari 
beszállítóként működött, tevékenységi körét az 1970-es 
években kezdte el növelni. 

A Jabil jelenleg 28 országban 102 gyáregységgel rendelkezik, 
a dolgozók száma meghaladja a 180 ezer főt. A Jabil a világ 
első számú elektronikai vállalatainak beszállítója, vevőköre 
kiterjed a szórakoztató elektronika, a védelmi és légi ipar, 
az autóipar, üzleti és fizetési rendszerek, a számítógép- és 
adattároló rendszerek, az ipari megoldások, az orvostechnika 

és berendezésgyártás, a számítástechnikai hálózati elemek, 
valamint a távközlés területére. 

A Jabil Magyarországon
Immár 15 éve, hogy a Jabil Circuit Magyarország Kft. 
Észak-Magyarország meghatározó nagyvállalata. Termékpa-
lettánk évről évre változik; jelenleg öt szektorban vagyunk 
jelen elektronikai bérgyáróként, melyek a telekommunikáció, 
számítástechnika és adattárolás, ipari és orvosi elektronika, 
valamint az autóipar. Vállaltunk folyamatosan növekszik; je-
lenleg több ezerféle terméket állítunk elő és közel 4 500 főt 
foglalkoztatunk.

Kőröstej Kft.

2745 Kőröstetétlen,  
Abonyi út 2.

+36 1 349 3521
hr@Korostej.hu 

www.hAjdusAjt.hu 
www.Korostej.hu

Szívesen dolgozna az ország egyik vezető sajtgyártójánál? 
Legyen a Kőröstej Csoport munkatársa!

Az 1991-ben alapított Kőröstej Csoport mára Magyaror-
szág egyik legnagyobb sajtgyártója és élelmiszer-exportőre. 
Egyedülálló technológiával és világszínvonalú berendezé-
sekkel felszerelt gyáraiban kiváló minőségű sajtok készülnek, 
melyeket 5 kontinens 36 országába exportál Hajdú, Buda, 
Róna és más, számos országban keresett márkanevek alatt.
A cégcsoport fő profilja a kashkaval, grillsajt, parenyica, 
halloum, labneh, trappista és krémfehér sajtok gyártása, 
belföldi és export értékesítése. Termékei a – hazai piacon 

kívül – a Közel-Kelet és az Európai Unió szinte valamennyi 
országában népszerűek, számos nemzetközi sikerrel büsz-
kélkedhetnek. A sajtkészítők számára meghirdetett ausztriai 
sajtolimpiáról, melyen a minőségi sajtok legjobbjait díjazzák, 
arany- és ezüstéremmel tértek haza.
A cégcsoport közel 1000 főt foglalkoztat az ország több 
településén (Barcs, Kacsóta, Kőröstetétlen, Hajdúböször-
mény, Budapest). Sikereink egyik záloga a magasan képzett, 
megbecsült szakembergárda, akik innovatív ötleteikkel és 
tapasztalataikkal biztosítják a vállalat folyamatos fejlődését, 
eredményességét. 
Legyen ön is sikeres csapattagunk!



17CívisCafé ÁLLÁSBÖrZe

LEARN TOGETHER AND CONTINUOUSLY
IMPROVE SKILLS AND CAREER

ABOUT BT ROC HUNGARY

AWARDS AND RECOGNITIONS

AVERAGE AGE
~ 30

DIVERSE CAREER
OPPORTUNITIES

CONTINUOUS
LEARNING AND
DEVELOPMENT

CREATIVE,
FLEXIBLE AND

INSPIRING
WORKING

ENVIRONMENT

2012.

18 FOREIGN
LANGUAGES

EMPLOYEE AND
FAMILY FRIENDLY

WORKPLACE

YOUTHFUL 
AND DYNAMIC

> 50 DIFFERENT
ROLES

MULTICULTURAL
ATMOSPHERE

Meet British Telecom at the Job Fair!
Visit our career site: www.bt.com/career

For British Telecom it is important to provide its employees every chance to achieve their fullest potential. A wide 
range of opportunities - from tailor-made hard- and soft-skill trainings to practical support and specific 
development programmes - are accessible for BT ROC employees to grow and develop during their entire career.

*Awarded by HIPA and HOA at the first Hungarian Shared Services Gala
**Granted at the 4th CEE Shared Services and Outsourcing Awards Gala 
*** 3rd place in enterprise category

20 LINES OF SERVICES 

> 1800 EMPLOYEES

2 CITIES:
BUDAPEST

AND DEBRECEN

3000+ CUSTOMERS AND
GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

SSC EXCELLENCE AWARD* MENTOR OSCAR AWARD*** 
BEST SHARED SERVICES

FIRM OF 2015 IN CEE REGION** 

2015 20152015
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LEGO ManufacturinG Kft.

4400 Nyíregyháza,  
LegO utca 15.

+36 30 393 2497
www.LegO.cOm/careers

Nyíregyházán gyártjuk a jövő játékait!
A Nyíregyházán található ultramodern gyáregységet 2014 
márciusában adták át, és azóta már teljes kihasználtsággal 
működik a mintegy 122 000 négyzetméteres komplexum. 
Olyannyira, hogy 2015 végén egy további fröccsöntő egysé-
get hoztak létre külső helyszínen, ami addig segít kielégíteni a 
kapacitásigényt, amíg el nem készül a jelenlegi gyár bővítése.  
A LEGO Csoport ugyanis úgy döntött, hogy 2018-ig megdup-
lázza magyarországi gyárának területét, a munkavállalók szá-
mát pedig mintegy 4 000-re növeli.
Fröccsöntés, dekoráció, összeszerelés, csomagolás és raktározás
Nyíregyházán a LEGO gyártás teljes vertikuma megtalálható 

– a fröccsöntéstől a dekoráción át az összeszerelésig és cso-
magolásig. Ezért a bővítés is érinti az összes termelési terüle-
tet – nemcsak a termelési egységek, gyárcsarnokok, hanem a  
80 000 raklap befogadására képes automata magasraktárak is 
a duplájára nőnek.
A jövőben is az építésről szól tehát a nyíregyházi LEGO gyár 
– amely munkáltatóként stabil hátteret, hosszú távú karri-
erlehetőségeket, kiemelkedő juttatási csomagot és munka-
helyi környezetet kínál dolgozóinak. Aki szeretné karrierjét 
a LEGO gyárral együtt építeni, annak nincs más dolga, mint 
felkeresni a LEGO Csoport karrieroldalát az interneten:  
www.lego.com/careers.

MÁV-csoport

1087 Budapest, 
 Könyves Kálmán Krt. 54–60.

Karrier@mav.hu

www.mavcsoport.hu

A MÁV-csoport tevékenysége az egész országra kiterjed. Az 
anyavállalat MÁV Zrt. mintegy 7000 kilométer hosszú vasúti pá-
lyahálózat és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények üze-
meltetését, karbantartását végzi. A személyszállító leányvállalat, 
a MÁV-START Zrt. – amellyel a legtöbben találkoznak – naponta 
közel 3000 vonatot közlekedtet; éves utasszáma az utóbbi két év-
ben emelkedett, megközelíti a 140 milliót. Ezen felül a MÁV-START 
Zrt. jelentős vontatási szolgáltatást is biztosít a piacon. Emellett jár-
műkarbantartással és -javítással is foglalkozik. A MÁV Szolgáltató  
Központ Zrt. jelenleg beszerzési, készletgazdálkodási, számvi-
teli, ügyviteli, humán- és informatikai szolgáltatásokat nyújt. A 
MÁV-csoportnak – mindezek mellett – több kisebb vállalat is tagja, 
amelyek széles körű, nemzetgazdasági jelentőségű tevékenységet 

végeznek. Vállalatainkhoz rendszeresen keresünk munkatársakat az 
ország különböző településein, számos szakterületre. 
Csatlakozz hozzánk Te is! Nálunk Tiéd a Pálya!

AMIT NYÚJTUNK:
• hosszú távú elhelyezkedést,
• szakmai és vezetői karrierutakat,
• szakmai fejlődést széles körű továbbképzési lehetőségekkel,
• béren kívüli juttatásokat, 
•  belföldi és nemzetközi utazási kedvezményt  

(családtagok részére is),
• egészségmegőrző programot,
• önkéntes magánnyugdíj-pénztári hozzájárulást.

MOL GrOup

1117 Budapest,  
OktóBer huszOnharmadika utca 18.

+36 20 621 2699
mBaky@mOl.hu

https://www.linkedin.cOm/cOmpany/ 
mOl-grOup/careers?trk=tOp_nav_careers

A MOL-csoport
A több mint 40 országban jelenlévő és közel 27 ezer mun-
katársat foglalkoztató MOL-csoport Kelet-Közép-Európa 
egyik vezető, nemzetközi független olaj- és gázipari vállalata. 
A MOL-csoport fő tagjai: MOL Magyarország, Slovnaft, INA, 
melyek mindegyike a régió kiemelkedő vállalata, és amelyek 
együtt tökéletes alapot nyújtanak a csoport további növe-
kedéséhez, jelentős mértékben hozzájárulva a nemzetközi 
olaj- és gázipar terén elért sikerekhez.
A MOL Magyarország
A MOL Magyarország a MOL-csoport tagja, hazánk és a ré-
gió gazdaságának meghatározó szereplője, tevékenysége az 

ellátási lánc összes elemére kiterjed. A vállalat és jogelődje 
közel 80 éve végez szénhidrogén-kutatást és -kiterme-
lést Magyarországon. Százhalombattai finomítója évente  
1,2 millió tonna benzint és 3,5 millió tonna gázolajat gyárt. 
363 MOL benzinkút üzemel az országban. 
MOL Petrolkémia Zrt.
A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia Zrt. (korábban: Tiszai Vegyi 
Kombinát – TVK) árbevételét tekintve Magyarország legna-
gyobb vegyipari vállalata. A cég már több mint négy évtizede 
állít elő versenyképes minőségű alapanyagokat a műanyag-fel-
dolgozó ipar számára, amelyekből a mindennapi életünk szer-
ves részévé vált fogyasztási és iparcikkek készülnek. 

Munkaerőpiacon Maradás egyesület

4024 Debrecen,  
batthyány u. 12. fsz. 1.

+36 52 782 056
info@mpme.hu

www.mpme.hu

A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület 2007-ben létrejött, 
mára már országos működésű, foglalkoztatási célú civil sze-
rvezet. Alapítói és tagjai sok éves szakmai tapasztalattal 
rendelkeznek a munkaerő-kölcsönzés, a -közvetítés, a fel-
nőttképzés és a humán erőforrás menedzsment területén. Ak-
tívan támogatják a tartósan munkanélküliek, a megváltozott 
munkaképességűek, valamint a pályakezdők munkaerő-piaci 
megjelenését, munkába állítását oktatási és ismeretterjesztő 
tevékenység kifejtésével, foglalkoztatásuk elősegítésével.
A megalakulástól kezdve folyamatosan bővültek a mun-
kaerő-piaci szolgáltatásaink, számos pályázati és saját forrás-
ból megvalósult projektnek köszönhetően mára a szervezet 

és tevékenységei bekerültek a köztudatba, szakmapolitikai 
kapcsolatrendszerünk jelentősen bővült. 
Főbb szolgáltatásaink a munkavállalóknak: egyéni és 
csoportos fejlesztések, egyéni munkavállalási terv készítése, 
rehabilitációs tanácsadás, általános munkaerő-piaci in-
formációnyújtás (önéletrajz, motivációs levél elkészítésének 
segítése); munkalehetőségekre történő közvetítés, munkába 
állás segítése, utánkövetés
Főbb szolgáltatásaink a munkáltatóknak: munkakörfeltárás, 
munkakörelemzés, munkáltatói fórumok szervezése, 
érzékenyítés, munkaerő-közvetítés; munkaerő-felvétel 
segítése, utánkövetés.

NI HuNgary Kft.

4031, Debrecen,  
Határ út 1/a

+36 52 515 400
noemi.kakszi@ni.com

Hungary.ni.com/Debrecen

A National Instruments emberközpontú vállalat, amely 
nemcsak vásárlóira, partnereire és részvényeseire fordít 
kiemelt figyelmet, de munkatársaira is. Élettel teli és in-
novatív vállalati kultúrát építettünk ki, olyan eszközöket 
biztosítunk a mérnökök és tudósok számára, amellyel job-
bá teszik a világot, csökkentik a környezeti terhelést, és 
igyekszünk jobbá tenni a közösséget, ahol dolgozunk és 
élünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a dolgozói elégedettségre, 
az emberekkel való bánásmódra és az irántuk érzett fele-
lősségre. Meggyőződésünk, hogy munkatársaink képezik a 
vállalat alapját, elkötelezettségük és energiájuk nélkül a cég 
nem tudná elérni céljait.

Mi az NI-nál egy vidám és innovatív vállalati kultúrát tar-
tunk fent, ahol a „Work hard, play hard” jegyében a kemény 
munka után időt szakítunk a szórakozásra is. Az NI-nál ol-
yan környezet fogad, ami hangsúlyozza az önállóságot és 
– tiszteletet – és lehetőséget nyújt a fejlődésre. Munka-
vállalóink  visszajelzései alapján a Legjobb Munkahely 
Felmérésen többször is kiemelkedő helyezést értünk el, 
és kiérdemeltük a Családbarát Munkahely és Legjobb Női 
Munkahely címeket is.
Szeretnéd aktívan alakítani nemcsak a saját, de közösséged, 
sőt az emberiség jövőjét is? 
Csatlakozz hozzánk nyitott pozícióink egyikében!
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Novamill ltd.

1st Floor,  
2 Woodberry Grove, Finchley,  

london, enGland, n12 odr
+36 20 439 4676

inFo@novamill.com

http://novamill.com/

Kedves leendő Kollégánk!
Hallottál már rólunk? Ha még nem, ismerj meg minket!
Cégünk, a Novamill fő profiljai mobil és webes alkalmazások, 
valamint játékok fejlesztése. Számunkra kiemelt fontosságú, 
hogy olyan innovativ technológiákat használjunk, amelyek 
érdekes területekre navigálják a hozzánk csatlakozókat. Töb-
bek között ezen hozzáállással szeretnénk megteremteni a 
szakmai kihivás és a folyamatos fejlődés lehetőségét.
Nagy hangsúlyt fektetünk felhasználóinkra, amit Nekik nyúj-
tunk: lenyűgöző design, kiemelkedően jó, zökkenőmentes 
felhasználói élmény.
Amit Neked biztosítunk: nemzetközi projektek, szakmai fej-

lődés, kellemes környezet, rugalmasság, versenyképes fizetés.
Miért lehet számodra érdekes a Novamill?
Az alábbi nyitott pozicíóink miatt:

• Unity Game Developer
• Webfejlesztő (2 pozíció)
• Android mobilalkalmazás-fejlesztő
• iOS mobilalkalmazás-fejlesztő
• C++ szerver oldali fejlesztő
• Account Manager

Várjuk jelentkezésed az info@novamill.com email cimre. Ha 
bármi kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal! 
Üdvözlettel: a Novamill csapata

P&G

2141 Csömör,  
Határ út 3.

+36 28 544 712
varga.t.4@pg.Com

www.pg.Com

A Procter&Gamble piacvezető multinacionális válla-
lat, mely minőségi termékeit (Ariel, Lenor, Old Spice, 
Secret, Pantene, Wella, Hugo Boss, Always, Gillette) a 
világon több mint 160 országban forgalmazzák.

Budapest határában, Csömörön található gyár-
egységünk női higiéniai termékek gyártásával 
foglalkozik (Always, Tampax). A termelés több, mint 
95 százaléka export piacokra készül. Mérnökeink fe-
ladata a világklasszisú fogyasztási cikkeink gyártási 
folyamatának támogatásához szükséges technológiák 
elemzése, egyszerűsítése, fejlesztése. Technikusaink 

az automatizált gyártósorok megfelelő működését biz-
tosítják.

Az iparág vezető technológiájának alkalmazásával ter-
meljük a legversenyképesebb termékeket a fogyasztói 
igények teljes skálájának kielégítésére. A termelésen 
túl gyártástechnológiai újításokkal és termékfejlesz-
téssel foglalkoznak szakembereink. A gyárból indítjuk 
továbbá a világ négy kontinensére kiterjedő termelési, 
alapanyagellátási és késztermék disztribúciós hálóza-
tunkat is.

Profession.hu
A Profession.hu Magyarország piacvezető állásportálja. 
Több mint 10 000 álláslehetőség között böngészhetnek a 
látogatók.

A Pályakezdő leszek program során a Profession.hu és szak-
értő csapata felkészít és eljuttat három valódi állásinterjúra. 

Mutasd meg egy videóban, milyen részletektől válik egy 
munkahely vonzóvá számodra! Játssz, gyűjtsd a like-okat és 
légy Te a legsikeresebb pályakezdő!

www.palyakezdoleszek.hu

1123 Budapest,  
NagyeNyed u. 8–14. IV. emelet

hajdu.martoN@professIoN.hu

www.palyakezdoleszek.hu

RobeRt bosch PoweR tool Kft. és RobeRt bosch eneRgy and body systems Kft.

3526 Miskolc,  
RobeRt bosch PaRk 1–3.

+36 46 518 600
hR_Miskolc@hu.bosch.coM

www.bosch.hu/jobs

A miskolci telephelyen 2002-ben kezdte meg működését a 
Robert Bosch Power Tool Kft. és 2003-ban a Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft. Az elektromos kéziszerszá-
mok, az elektromos meghajtások és az indítómotorok mis-
kolci gyártásának több mint 10 éve után méltán lehetünk 
büszkék azokra az eredményekre, amiket eddig elértünk. 
Mint világszerte, Magyarországon is vezető pozíciót töltünk 
be a fogyasztási cikkek, valamint az autóipari üzletágak te-
rületén, ami hozzájárul ahhoz, hogy a Bosch továbbra is az 
egyik legmeghatározóbb márka a világpiacon. 
A Bosch-csoport miskolci telephelye – kiemelkedő teljesít-
ményének köszönhetően – mára világviszonylatban is az 

egyik legjelentősebb gyárak egyikévé vált. Célunk az, hogy 
folyamatosan továbbfejlesszük termékeinket, és ebben szá-
mítunk munkatársaink teljesítményére. Mélyen hiszünk az új 
generáció lehetőségeiben, akik innovációt és nyitott gondol-
kodású megoldási javaslatokat hoznak.
Szlogenünk: Életre tervezve – azt az ambiciózus követel-
ményt sugallja, amit kitűztünk magunk elé. Életre tervezve: 
azaz megbízható technológia, amit arra terveztek és gyártot-
tak, hogy élete jó részén elkísérje az embert. A Bosch cégnél 
dolgozva Te is lehetőséget kaphatsz karriered építéséhez egy 
olyan ígéretes jövővel, ami során életed jó részén elkísérhe-
tünk majd.

RR Donnelley MagyaRoRszág Kft.

4031 Debrecen,  
Kígyóhagyma utca 7.

+36 52 506 410
allas@rrD.com

https://www.rrDonnelley.hu/allas/

Az RR Donnelley a világ vezető nyomdaipari és kommu-
nikációs szolgáltatásokat nyújtó nemzetközi  vállalata. 
Erősségeink: innováció, folyamatos fejlődés, megbecsülés, 
elkötelezettség. 

Az iparágban több mint 150 éve vagyunk jelen 500 hely-
színen, 40 országban közel 67 ezer munkavállalóval. Ma-
gyarországon 10 éve működünk. Debrecenben ofszet- 
nyomtatással és dobozgyártással foglalkozó, évről évre 
fejlődő telephellyel rendelkezünk, míg komáromi irodánk 
szakértői támogatást nyújt. Elsődleges fontosságú szá-
munkra a munkabiztonság, valamint dolgozóink jóléte, 

amit családbarát programok és munkavállalói kedvezmé-
nyek támogatnak. 

Jelentkezőket várunk nyomdai, kötészeti, csomagolástech-
nikai szakértő; gépmester és gépkezelő munkakörökbe, 
továbbá szakmai előképzettséget nem igénylő betanított 
munkára. 
Angol nyelvtudással keresünk kollégákat munkabiztonság, 
környezetvédelem, minőségügy, ügyfélszolgálat, IT, logisz-
tika, HR és egyéb támogató területekre.
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Taghleef IndusTrIes KfT.

3581 Tiszaújváros,  
TvK iparTelep, Gyári úT

+36 49 888 401
sTaff.hu@Ti-films.com

www.Ti-films.com

A Taghleef Industries Group a világ egyik legnagyobb BOPP, 
CAST és BoPLA gyártó cége, melynek székhelye az Egyesült 
Arab Emírségekben, Dubajban van.
Telephelyei vannak Dubajban, Omanban, Egyiptomban, 
Olaszországban, Magyarországon, Ausztráliában, az USA-
ban, Kanadában és Spanyolországban
A tiszaújvárosi székhelyű, magyar gyáregység a Taghleef In-
dustries Kft., ami a csoporton belül az egyik legkorszerűbb 
gyártósorokkal rendelkező egység, ugyanakkor Magyaror-
szágon egyedüli gyártója a biaxiálisan orientált polipropilén 
(BOPP) fóliáknak. Különleges gyártósorainak és az évek so-
rán felhalmozott szakmai tapasztalatának köszönhetően ki-

váló minőségű, a gyorsan növekvő, fejlődő és változó, a vevői 
igényekkel lépést tartó – sőt sok esetben azokat megelőző 
– termékekkel látja el a hazai és külföldi piacokat.
Mintegy 210 munkavállalóval, teljes körű termelési, kereskedelmi és 
gazdálkodási tevékenységet folytat. Éves termelése hozzávetőlege-
sen 40 ezer tonna. Árbevétele megközelítőleg 30 milliárd forint.
A gyártott fóliatípusokat elsősorban élelmiszer-csomagoló 
anyagként értékesíti, illetve címkefóliaként, ragasztószalag-
ként és egyéb csomagolási célokra használják.
Az évek során a jelenlegi szabványoknak megfelelően fej-
lesztették a minőség-, környezetirányítási, higiénés, MEBIR- 
és az energiairányítási rendszereket.

Tesco Global ÁruhÁzak zrT.

2040 Budaörs,  
Kinizsi út 1–3.

+36 20 827 2939
41460szv@hu.tesco-europe.com.

A Tesco, mint munkahely, kivaló le-
hetőség azok számára, akik szeret-
nek csapatban dolgozni, valamint 
azoknak, akik folyamatos fejlődési 
lehetőséget keresnek a munkájuk 
során.

Karrier-programjainkon túl, lehető-
séget kínálunk a munkatársaknak 
arra, hogy napi munkájuk során fo-
lyamatosan fejlődjenek más, adott 
esetben magasabb pozíciókba.

Jelenleg az alábbi munkakörökbe keresünk munkatársakat: 

Debrecen Airport áruház:
•  Hátsó területet működtető munkatárs (részmunkaidőben)  

– targonca végzettség előnyt jelent
•  Pék táblás munkakör (szakképzettség szükséges) 

Debrecen, Kishegyesi úti áruház:
•  Pékárueladó (szakképzettség szükséges)

Debrecen, Piac utca express:
•  Bolti eladó munkakör

Debrecen-Józsa: 
•  Bolti eladó munkakör

Trans-sped KfT.

4030 Debrecen, 
Vámraktár u. 3.

+36 52 510 120
info@trans-speD.hu

www.trans-speD.hu

Trans-Sped Cégcsoport – komplex logisztika

A Trans-Sped 1990 óta van jelen a logisztikai piacon.  
A komplex logisztikai kiszolgálás és a vevői kívánalmak mi-
nél teljesebb körű kielégítése áll a cégcsoport fókuszában. 
Ennek jegyében történik az erőforrások és kapacitások fej-
lesztése, a logisztikai folyamatok állandó optimalizálása, és 
kiemelt figyelmet kap az árubiztonság növelése.
A Trans-Sped központja a DELOG Debreceni Logisztikai Köz-
pont és Ipari Parkban található. Telephelyekkel rendelkezik 
Budapesten, Kecskeméten, Körösladányban, Pécsett, Szeg-
halmon, Székesfehérvárott, Kiskunhalason, Tiszaújvárosban, 

Nyíregyházán, Tatabányán és Tatán. Romániában önálló le-
ányvállalat működik. Cégcsoportos viszonylatban mintegy 
170 ezer négyzetméter fedett raktárkapacitással bír. 
Gépjárműflottája jelenleg 155 darab saját tulajdonú fuva-
reszközt jelent, ezenkívül több mint 300 darab alvállalkozói 
tulajdonban lévő tehergépjárművet látnak el a fuvarszer-
vezők folyamatosan feladatokkal. Cégcsoport-szinten 700 
munkatárs áll szakértelmével a megbízók rendelkezésére, 
hogy szállítmányozási (közúti, légi, vízi), fuvarozási, raktáro-
zási, vámügyintézési és egyéb, a termelési folyamatokban, 
vagy az elosztás során felmerülő logisztikai feladatokat 
megoldják. „Nálunk az áru jó kezekben van!”

Tu- PlasT TubusgyárTó KfT.

4031 Debrecen, 
Kishegyesi út 265.
+36 52 314 589

hr@tuplast.hu

www.tuplast.hu

A Tu-Plast Tubusgyártó Kft. a Közép-Európai régióban vezető  
PE mono és Koex tubusgyártó cég. Tubusaink széles skálában 
elérhetőek (10 ml-300 ml) amik alkalmasak kozmetikai, gyógy-
szeripari és háztartási termékek számára. 

Több mint 18 éves szakmai tapasztalattal a hátunk mögött, vala-
mint korszerű műszaki háttérrel megbízható, rugalmas, gyors és 
nagy kapacitással rendelkező beszállító cég vagyunk. 

A bonyolult dekorációs nyomtatás mellett különböző technikai 
megoldásokat kínálunk, mint például a vállszínnyomott vagy vállszín- 
prégelt ovális tubusok vagy a belső dekorált ablakos tubusok. 
A Tu-Plast Kft. rendelkezik az ISO 9001:2008 minőségbiztosítási 
és 14001:2004 környezetirányítási tanúsítvánnyal. 

Mi hiszünk abban, hogy az értékrendszerünk, rugalmasságunk és 
eredményeink a vevőink előnyére szolgálnak. 

UNION BIztOsító zrt.

1082 Budapest, 
 Baross u. 1

+36 30 535 6039
surinya.eva@unionpartner.hu

www.union.hu

Kedves Álláskereső!
A Superbrands- és a Business Superbrands-díjakkal kitüntetett 
UNION Biztosító a magyar biztosítási piac dinamikusan fejlődő 
cége; az egyik legmagasabb alaptőkével rendelkezik. Pénzügyi 
hátterét anyacége, az 1824-ben alapított Vienna Insurance 
Group garantálja.
Az UNION Biztosító most területi képviselői pozícióba vár pá-
lyázókat!

AMIT NYÚJTUNK:
• Saját vállalkozás elindításához szakmai tanácsadás
• 9 hónapig anyagi támogatás
• Személyre szabott, ingyenes képzés
• Folyamatos mentori támogatás

•  Széles biztosítási és banki termékpaletta a teljes körű 
ügyfélkiszolgálás érdekében

TÉGED VÁRUNK:
• Ha kitartó és céltudatos vagy.
•  Ha a magad ura akarsz lenni, és saját vállalkozásodban 

akarsz sikereket elérni.
• Ha karriert akarsz építeni.
•  Ha fontos számodra a korrektség, ha szeretsz tanulni, 

ha vannak céljaid és van motivációd.
Jelentkezés részletes önéletrajzzal:  
surinya.eva@unionpartner.hu vagy a 06-30-5356039-es tele-
fonszámon.

JELENTKEZZ CSAPATUNKBA!
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VWR InteRnatIonal Kft.

44034 Debrecen,  
Simon LáSzLó utca 4.

+ 36 52 521 130
info@hu.vwr.com

httpS://hu.vwr.com

A VWR International Kft. egy olyan, nemzetközi tevékenységet 
folytató vállalatcsoport magyarországi leányvállalata, amely élvo-
nalbeli gyógyszeripari és biotechnológiai vállalatok, valamint ipari, 
oktatási, hatósági és állami szervezetek részére kutatásokhoz, ana-
litikai vizsgálatokhoz, minőségellenőrzéshez biztosítja a hátteret.  
A VWR a világ 35 országában dolgozó, több mint 9 ezer munkatár-
sa segítségével azon igyekszik, hogy racionalizálja és kiszolgálja ve-
vői igényeit Észak-Amerikában, Európában és Ázsiában egyaránt.
Stratégiai célkitűzésünk, hogy vevőink felmerülő igényeit 
megbízhatóan, hatékonyan, gyorsan és flexibilisen legyünk 
képesek kielégíteni. E célkitűzés megvalósulását az alábbi 
tényezők biztosítják:

•  Magyar nyelvű katalógusunk vegyszerek, fogyóeszközök 
mellett, nagy választékban tartalmaz munkavédelmi esz-
közöket, műszereket, készülékeket és laboratóriumi búto-
rokat. 

•  Weblapunk segítségével – amely egyben webáruház-funk-
ciót is ellát – partnereink kényelmesen rendelhetnek on-
line módon.

•  Szakmai és kereskedelmi hátterünk lehetővé teszi egyedi 
igényeknek megfelelő, komplett laboratóriumok kialakítá-
sát, felszerelését és folyamatos ellátását.

•  A forgalmazott készülékekhez, műszerekhez garanciális és 
garancián túli szervizt, továbbá karbantartást biztosítunk. 

Debreceni SzakképzéSi centrum
Erős gazdaság akkor épül, ha jól képzett szakemberek végez-
nek magas minőségű munkát – legyen szó műszaki terület-
ről, egészségügyről vagy éppen az építőiparról. A szakképzés 
elismertsége viszont az elmúlt 20-30 évben megcsappant, 
ebben a körben állandó a munkaerőhiány: a jó szakembe-
reket lámpással kell keresni, éppen ezért a szakképzés kü-
lön szervezhetősége és külön működtetése fontos lépés. A 
szakmai tudás nagy érték, ha hiteles és friss, ennek jegyé-
ben szerveződött át Debrecenben tavaly a szakképzés azzal, 
hogy a városban működő 12 szakképző iskola fenntartói joga 
átkerült a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, és az intézmé-
nyek egyúttal a szakképzési centrumba szerveződtek; a Deb-
receni Szakképző Centrum iskolái tehát a gyakorlatban ta-
gintézményként funkcionálnak. A DSZC keretei között több 
mint 8 ezer diák tanul, és 997 alkalmazott fáradozik azon, 
hogy a fiatalok piacképes tudásra tegyenek szert. A DSZC 
intézményeiben a tanulók több mint 22 ágazatot érintő több 
szakmacsoporthoz tartozó szakképzésben vehetnek részt. 
Az új szabályozás értelmében a második szakképesíts ingyen 
megszerezhető, valamint 25 éves korig meghosszabbítják a 
nappali képzésben való részvételi lehetőséget.

A jogalkotói szándékkal és a területen mutatkozó jelentős 
munkaerőhiánnyal összhangban a DSZC célja, hogy növe-
kedjen a modern termelésbe bevonható, jól képzett, megbíz-
ható, széles körű alapismeretekkel rendelkezők szakképzett 
munkaerő létszáma, mely javíthatja a nemzetgazdasági és a 

foglalkoztatási adatokat, valamint erősítheti Debrecen stra-
tégiai helyzetét a vállalkozók és befektetők körében. Szerez-
zen piacképes szakmát! 
Érettségire épülő szakmai képzések 2016/2017-es tanév-
ben: 
Gépgyártástechnológiai technikus • Szoftverfejlesztő  
• Gépi forgácsoló • Épület- és szerkezetlakatos • CNC gép-
kezelő • Erősáramú elektrotechnikus • Elektronikai techni-
kus•  Villanyszerelő • Idegenvezető • Postai üzleti ügyintéző 
• Mechatronikai technikus • Gyakorló csecsemő- és gyer-
mekápoló • Fitness-wellness instruktor • Logisztikai és szál-
lítmányozási ügyintéző • Vendéglátás-szervező • Turisztikai 
szervező, értékesítő • Kisgyermekgondozó, -nevelő • Szoci-
ális szakgondozó • Diétás szakács • Nyomdaipari technikus 
• Kiadványszerkesztő technikus • Gyógypedagógiai segítő 
munkatárs • Fodrász • Kozmetikus • Informatikai rendszer-
gazda • Gépgyártástechnológiai technikus • Épületgépész 
technikus • Műemlékfenntartó technikus • Létesítményi 
energetikus • Faipari technikus • Műbútorasztalos •Tetőfe-
dő • Drog- és toxikológiai technikus •Vegyipari 

Bővebb felvilágosítás: 
Tel.: +36 52 437 311, E-mail: dszc@dszc.hu

4030 Debrecen,  
Fokos u. 12. sz.

+36 52 437 311
Debreceni.szakkepzesi.centrum@gmail.com

Generali Biztosító zrt.

4025 Debrecen,  
Piac utca 49-51.

+36 20 212 9372
ferencne.turoczi@generali.com

www.generali.hu

We, Generali
A Generali Biztosító Magyarország egyik vezető biztosítótár-
sasága, a nemzetközi Generali Csoport tagja. A világszerte 
78 ezer alkalmazottat foglalkoztató és több mint 60 ország-
ban 65 millió ügyféllel rendelkező Generali Csoport vezető 
szerepet tölt be a nyugat-európai piacokon, valamint egyre 
fontosabb szereplője a közép-kelet-európai és ázsiai piacok-
nak. A Generali Csoport Közép-Kelet-Európa 10 országában 
a Generali CEE Holdingon, a régió egyik vezető biztosítási 
szolgáltatóján keresztül végzi tevékenységét.
Sikereink titka értékeinkben rejlik

Teljesítjük vállalásainkat

Hosszú távú, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolatot ápo-
lunk ügyfeleinkkel és partnereinkkel. 

Megbecsüljük egymást

Fontosnak tarjuk, hogy munkatársaink jól érezzék magukat; 
nem pusztán alkalmazottak vagyunk, hanem egy csapat 
tagjai.   

Nyitottak vagyunk
Nyitottan szemléljük a világot, hogy a legjobb megoldáso-
kat dolgozzuk ki ügyfeleinknek, partnereinknek, kollégá-
inknak. 

Teszünk a közösségekért
Felelősen támogatunk társadalmi csoportokat és célokat.

Self-Made Man&Woman
Ha már elszántad magad a saját pályád elindítására, de még 
nem tudod, hogyan kezdj bele, és szükséged van segítségre, 
bátran fordulhatsz hozzánk! Tudjuk, mennyire nehéz ma-
napság egy saját vállalkozást beindítani, éppen ezért hoztuk 
létre vállalkozásfejlesztői programunkat, amellyel a kezdeti 
időszakban szakmai és anyagi támogatást is nyújtunk:

•  személyre szabott  
vállalkozásfejlesztési csomagot kapsz

•  mentort keresünk melléd
•  tréningeken vehetsz részt
•   segítünk a cégalapítással járó bürokrácia  

leküzdésében.

Milyen jelentkezőket várunk?
Várjuk azon fiatalos szellemű, dinamikus, rugalmas, a modern 
nagyvállalati kultúrát ismerő vagy megismerni kívánó szakem-
bereket, akik igénylik a folyamatos fejlődést, a szakmai kihí-
vásokat és úgy érzik, együtt többre képesek. Értékeljük, aki 
nyitott az újra, maga is kezdeményez, hiszen vállalatunk támo-
gatja az innovatív ötleteket. Legfőbb tőkénk az ügyfelek bizal-
ma, ezért munkánkat mindenkor az ő igényeiket szem előtt 
tartva végezzük, és leendő munkatársainktól is ezt várjuk.
Köztünk a helyed – várunk a csapatba!
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A Sweet-Line 98 Kft. 18 éves szakmai múlttal rendelkező kereskedelmi cég, 
mintegy 8 ezer terméket forgalmaz Magyarországon. 
Nyolcszáz terméknek kizárólagos forgalmazója, tíz országból importál ter-
mékeket: az EU-ból, az EU-n kívülről, a tengeren túlról, Koreából. Főbb 
értékesítési területek: kiskereskedelmi értékesítés Kelet-Magyarországon, 
nagykereskedelmi értékesítés országos disztribúcióval, C+C értékesítés, 
diszkontok üzemeltetése. Integrált vállalatirányítási rendszer fogja össze a 
beszerzési, értékesítési, kommissziózási, logisztikai feladatokat az irodai hát-
térmunkával. 
Számunkra nagyon fontos, hogy minőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani a 
kereskedelemben. Folyamatosan fejlesztjük értékesítési rendszerünket mind 
informatika, mind eszköz és szakképzés területén, másrészt a beszerzés terü-
letén is nagyon fontos az innováció. Rendszeresen részt veszünk nemzetközi 

szakkiállításokon Európa–szerte, gyakran járunk külföldre tárgyalni üzleti 
partnereinkhez. Termékeink forgalmazásánál legfőbb szempontok: a vásárlói 
igények, a termékek minősége, beltartalma, csomagolása. 
Jelenleg közel 100 dolgozónak biztosítunk munkát hosszú távon, mivel igen 
dinamikusan fejlődik vállalkozásunk, folyamatosan keressük az új munkatár-
sakat, akik elhivatottak a tekintetben, hogy a Sweet-Line 98 Kft. fiatalos, len-
dületes csapatát erősíteni szeretnék. 

Jelenleg irodai háttérmunkára keresünk agilis, lelkes import managert, 
területi képviselőt és nagykereskedelmi asszisztenst, valamint a vevőkö-
rünk, még minőségibb és hatékonyabb kiszolgálására kommissziós, sortöl-
tő és pénztáros munkavállalókat.

4030 DEBRECEN, EPRESKERT U. 1.

OpenhOuse OrszágOs Ingatlanhálózat
Az Openhouse 10 éve a hazai ingatlanpiac megkerülhetetlen 
ingatlanközvetítő hálózata. A magyar tulajdonú cég sikeré-
nek titka a minőség melletti elköteleződés, ami elsősorban 
a prémium szintű, személyes igényekre szabott ügyfélkiszol-
gálásban valósul meg. 
Profilunk: Debrecen és környékének legnagyobb ingatlan-
választékát kínáljuk; kereső ügyfeleinknek pedig díjmentes 
ingatlanközvetítő szolgáltatással, valamint hitel- és lízing-
ügyintézéssel állunk rendelkezésére.

Az Openhouse debreceni irodájába keres ambiciózus érté-
kesítő munkatársakat.
Amit nyújtunk:
• Inspiráció
• Modern munkakörnyezet
• Kimagasló jövedelem lehetősége
• Stabil vállalati háttér
• Professzionális képzési rendszer
• Gyors karrier

4034 Debrecen,  
HaDHázi út 1–3.

06 30 518 48 49
Debreceniingatlan@oH.Hu

www.Debrecen.oH.Hu

A  R É G I Ó  L E G N A G Y O B B  M U N K A A D Ó I N A K  R É S Z V É T E L É V E L

Adjon (új) esélyt magának!

www.debreceniallasborze.hu

III. DebrecenI

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE
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MÉDIA Kft.
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Így keresünk 
Hajdú-biharban
A Központi statisztikai Hivatal által a közelmúltban 
közzétett adatok a teljes munkaidőben alkalmazásban 
állók havi nettó átlagkeresetét tükrözik nemzetgazda-
sági áganként (2014-ben). 
Az intézményi adatgyűjtés alapján a me-
gyei székhelyű gazdasági szervezeteknél 
2014-ben 7,7 százalékkal nőtt az alkalma-
zásban állók száma az előző évihez képest. 
A versenyszférában 4 százalékkal, a költ-
ségvetési szerveknél 14 százalékkal bővült 
a létszám. A versenyszférához kötődő, na-

gyobb súlyú nemzetgazdasági ágak közül 
a feldolgozóiparban és az építőiparban 
alkalmazásban állók száma 7,2, illetve 7,9 
százalékkal nőtt. A közszféra létszámbő-
vülése mögött a növekvő közfoglalkoz-
tatás állt. A teljes munkaidőben alkal-
mazásban állók havi bruttó átlagkeresete  

196 ezer forint volt, 3,5 százalékkal több, 
mint egy évvel korábban. (Közfoglalkoz-
tatottak nélkül számítva 7,4 százalékos a 
keresetek növekedési üteme.) A verseny-
szférában a bruttó átlagkereset 7,8 szá-
zalékkal nőtt, a költségvetési szerveknél 
ugyanakkor mérséklődött, az alacsonyabb 
keresetű közfoglalkoztatottak növekvő 
részarányával összefüggésben. A havi 
bruttó átlagkereset az országos 82 százalé-
ka (a közfoglalkoztatottak nélkül számítva 
86 százaléka) volt. A diagramon jól lát-
szik, hogy a pénzügyi szektorban dolgo-
zók keresete kimagasló.
 Forrás: ksH

jön fölfelé az építőipar
•  A Hajdú-Bihar megyei székhelyű, legalább 5 főt 

foglalkoztató építőipari vállalkozások 2014-ben  
60 milliárd forint építőipari termelési értéket hoztak 
létre, összehasonlító áron 12 százalékkal többet, mint 
egy évvel korábban.

•  Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének 
volumene 1,3 százalékkal, az egyéb építményeké  
27 százalékkal emelkedett. A termelési érték  
55 százalékát az épületek, 45 százalékát  
az egyéb építmények építése adta.

•  A vonatkozási körbe tartozó szervezetek év végi 
szerződésállományának volumene mindössze har-
mada volt az egy évvel korábbinak. A csökkenést az 
épületek építésére kötött szerződésállomány jelentős 
visszaesése okozta, miközben az egyéb építmények-
re vonatkozóké 21 százalékkal bővült.
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Az évközi intézményi munkaügy-statisztikai adatgyűjtési rendszer adatai alapján. Családi kedvezmény nélkül.
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Személyszállítás az 
INTER TAN-KER Zrt.-vel
Vállaljuk 13 és 16 fő szállítására alkalmas autóbuszainkkal:
Repülőtéri transzferek, transzferek az egész országban.

 Esküvők és rendezvények személyszállításának lebonyolítása.
 Sportegyesületek utaztatása.
 Osztálykirándulások.
 Munkások szállítása vállalatok számára.
  Egyedi igények tekintetében is  

állunk ügyfeleink rendelkezésére.

A szállítás minősége alapvetően meghatározza az utazás élményét, ezért a 
biztonságos utazás mellett a pontosságot és a megbízhatóságot tartjuk a 
legfontosabbnak az ügyfeleink elégedettsége szempontjából.

4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)

Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-1196

e-mail: info@itk-debrecen.hu

FENNTARTHATÓ
MOBILITÁS

MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS
  Műszaki vizsgára felkészítés és műszaki 

vizsgáztatás munkanapokon  
8.00–16.00 óráig.

  MINDEN gépjárműtípusra  
(Nemzetközi vizsga is!).

  Személygépkocsi műszaki vizsgadíja 
bruttó 18 990 Ft (mely tartalmazza  
az átvizsgálási díjat, környezetvédelmi 
igazolás díját, műszaki vizsgadíjat.

  Ingyenes állapotfelmérés, ha járművét 
műhelyünkben javíttatja.

  Olajszerviz
  Megbízható MINŐSÉG

4031 Debrecen, Kígyóhagyma u. 1.
(Határ Úti Ipari Park)

Tel./fax: 06 (52) 500-625
Mobil: +36 (30) 430-2708

e-mail: muszakivizsga@itk-debrecen.hu

TEL.: 36-52-530-738 • 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 9-11. 

festékstúdió
Debrecen, Füredi út 57-59. 
Tel/fax: 52/249-972, +36-70/635-7140

Nyitva tartás:
h-p: 730-1730, szo: 730-1230

Nyitva tartás: h-p: 700-1600,  szo:  800-1200 • www.festeker.hu

Nagy 
választékban 
kaphatók:
kül- és beltéri falfestékek, 
nemesvakolatok,  
glettanyagok, ragasztók, 
festéshez szükséges  
szerszámok, díszlécek, 
rozetták készletről.
Helyben számítógépes 
színkeverés.

TAVASZI AKCIÓ!

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 04.11-05. 08.

Tilatex beltéri 
falfesték 
16 lit. fehér

325 Ft/lit.

5190 Ft 

Baumit Basic csem-
peragasztó 25 kg.

40 Ft/kg

995 Ft 
Dulux Easy Care 
VÍZTASZÍTÓ 
színes beltéri 
falfesték 5 lit.

RENDKÍVŰLI 
BEVEZETŐ ÁR

1637 Ft/lit

8185 Ft

Boróka 
oldószeres 
vékonylazúr 
2,5 lit.

2088 Ft/lit

5220 Ft

Düfa Putz nemesvakolat  
25 kg. fehér  

AlgA és gombA elleni védelemmel! 

235 Ft/kg5865 Ft 

Düfa Trendputz 
nemesvakolat  

25 kg. fehér  
Üvegszál

 erősített! 
Kiváló német 

minőség!
292 Ft/kg7290 Ft 
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Egy migráns története
Kiváló film a fogalmunk 
sincs, miért kategóriából.

Három jelölése közül a Brooklyn egyiket 
sem tudta díjra váltani az Oscar-gálán: 
hiába, Hollywood nem igazán szereti a 
klasszikus filmeket (sem). Tény, hogy a 
szóban forgó alkotás – a versenytársak-
kal ellentétben – nem foglalkozik olyan 
komoly visszhangot kiváltó társadalmi 
botrányokkal, mint A nagy dobás vagy 
az Oscart végül elnyerő Spotlight. Nem 
is olyan megrázó, mint A visszatérő vagy 
A szoba, máshogy izgalmas, mint a Ké-
mek hídja, és akkora kasszasiker sem 
volt, mint a Mad Max vagy a szintén re-
gényadaptáció, bár kissé zavaros Mentő-
expedíció. Mi mégis azt javasoljuk: néz-
zék meg; megéri rászánni két órát Eilis 
Lacey történetére.
Az év könyvének választott, azonos 
című regényből készült Brooklyn kiváló 
film a fogalmunk sincs, miért kategóri-
ából. Nem találunk benne a korszellem 
kihívásainak megfelelő, nézőhergelő, 
avagy polgárpukkasztó motívumokat, 
elborzasztó képsorokat, megrendítő 
snitteket. „Csak” egy hétköznapi ír lány 
egyáltalán nem unalmas, megható és 
elgondolkodtató meséje – sok zenével, 
gyönyörűen fényképezett tájakkal, váro-
si látképekkel.
Az 1950-es évek Írországában vagyunk, 
ahol sokan döntöttek úgy, hogy szeren-
csét próbálnak az óceánon túl, egy útra 
szóló hajójeggyel nekivágva a bizonyta-
lannak. Hősnőnk kalandjai az Újvilág-

ban, a beilleszkedés nehézsége, a szü-
lőföld hiánya adják a film első felének 
főbb kereteit. Aztán amikor minden 
rendeződni látszik, ráront az otthoni 
gyász, fáj a hír, vissza kell térni Íror-
szágba. Vajon ez a fiatal teremtés képes 
lesz-e újra elviselni szülővárosa bezárt-
ságát, a pletykákat és a maradi gon-
dolkodást? Ha válaszút elé kerül, ho-
gyan dönt majd: szülőhazájában tud-e, 
akar-e maradni, vagy inkább visszatér 
amerikai földre?
A fenti kérdések boncolgatása mellett 
hazaszeretetről, vonzásokról és válasz-
tásokról, önállóságról és felnőtté válás-
ról szól a Brooklyn – olyan érzésekről, 
amelyeket jól ismernek mindazok, akik 
rövidebb vagy hosszabb időt töltöttek 
hazájukon kívül, generációktól függetle-
nül. Ehhez az átélhetőséghez nagyban 
hozzájárul a tehetséges, amerikai szü-
letésű ír színésznő, Saoirse Ronan 
játéka; nem véletlenül volt esélyes a 
legjobb női alakítás Oscar-díjára. Mint 
említettük, a Brooklyn klasszikus film: a  
hollywoodi aranykor alkotásaihoz ha-
sonlóan szórakoztató, öröm nézni, és 
nem akar több lenni annál, ami. Ennek 
ellenére van benne valami; ami nem 
hagy nyugodni, miután kijöttünk a mo-
ziból: a Brooklynról beszélgetni kell.
 szalMási niMród

A könyv, ami 
pofon vág
Légy szép. Légy engedelmes. 
Légy kiválasztott. A szerző, 
Louise O’Neill tavaly nem vé-
letlenül nyerte el a Bookseller 
Young Adult díját: az Örökké 
a tiéd kegyetlenül őszinte, 
brutális és fontos könyv.

Képzeljünk el egy 
világot, ahol ez a lá-
nyoknak szóló legfon-
tosabb parancs. Kép-
zeljünk el egy világot, 
ahol a férfi iránymu-
tatása alapján, inté-
zetekben nevelődnek 
fel lányok generá- 
ciói. Ahol ezeknek a 
lányoknak, miután 

megtanulták, hogyan legyenek kívánatosak és 
engedelmesek, elsődleges funkciója fiút szülni, 
a férjüknek készségesen engedelmeskedni, so-
hasem mondani nemet. Louise O’Neill ezt a 
világot teremti meg Örökké a tiédben.
Egy klausztrofób, monokróm, hightech ver-
senyistállóban vagyunk, ahol szoftverek je-
lölik ki a lányok napi ruhadarabjait, a bőrük 
árnyalatát, a gyógyszeradagjukat: altatók, 
antidepresszánsok, kalóriaszabályozók ipari 
mennyiségét diktálják magukba. Kecsességük 
mechanika, jövőjük plasztika. És, persze, füg-
gők mindannyian: függőik a gyógyszereiknek, 
a toplistán elért helyezésüknek, a tükröknek, 
a saját látványuknak. Függői az elismerésnek, 
az irántuk érzett irigységnek, a többi lány fö-
lötti fölényüknek, a „közösségi” médiának. És 
nincs logout; nem lehet kijelentkezni...
Mert nem vesszük észre, hogy a mi világunk 
nem is áll olyan távol attól, amit az Örökké a 
tiédben látunk. Lányok milliói alkotják meg 
öntudatlanul maguknak ugyanezt a világot: 
képtelenek szabadulni a saját testük látványá-
tól, mások külsejétől, a közösségi médiától, az 
önmarcangoló gondolataiktól és mások véle-
ményétől. Az ő napjaikat is az határozza meg, 
hogy hogy néznek ki, hogy mások mit gondol-
nak róluk, hogy mennyit is érnek valójában...

LouIsE o’nEILL: ÖrÖKKé A TIéD

tilos az Á Könyvek
439 oldal
3 490 forint

Brooklyn
Ír–angol–kanadai romantikus film, 111 perc
Rendező: John Crowley
Forgatókönyvíró: Nick Hornby 
Szereplők:  Saoirse Ronan (Eilis Lacey),  Domhnall Gleeson 
(Jim Farrell),  Michael Zegen (Maurizio), Emory Cohen (Tony)



27CívisCafé HIrDetÉS

az otthonában is...
Csempék, kültéri burkolatok,
lábazati elemek, fürdőszoba 

felszerelések, szaniterek 
egyedi választéka

Egyediség, stílus 
és elegancia

www.csempe-csempebolt.hu
vagy keressen minket emailen:
info@csempe-csempebolt.hu

telefonon:70/3165900 vagy 52/785-492
és személyesen: Debrecen, Széchenyi u. 40.

Extra kedvezményes jegyekért látogasson el  
a WWW.CIVISHIR.HU weboldalra!

ÁPRILIS 6-TÓL (szerda), ÁPRILIS 24-IG (vasárnap)

DEBRECEN, volt Baumax-parkoló! 
 ( BALMAZÚJVÁROSI ÚT)

Előadások kEzdEtE: hétköznap 18 óra, szombat 15 és 18 óra, vasárnap 11 és 15 óra. Hétfő-kEdd szünnap
április 9. szombat: tErvEzEtt fElvonulás 11 órától

ápr. 16. szombat: Cirkuszok világnapja. 11 órától ingyEnEs nyílt nap

2016-OS ÚJ MŰSOR
A Magyar Nemzeti Cirkusz bemutatja:

ELSŐ DEBRECENI NEMZETKÖZI CIRKUSZFESZTIVÁL!
A Richter család neve az utóbbi 20 évben szorosan összefonódott a minőségi cirkusz fogalmával.  

Ezért döntöttünk úgy, hogy Budapest után Debrecenbe hozzuk a cirkuszfesztivál hangulatát.

„The Best of” – a legjobbak fogják összemérni tudásukat 2016-ban a Magyar Nemzeti Cirkuszban.
Először láthat a közönség fókaprodukciót, 3 csodálatos oroszlánfóka szereplésében.  

 A világhírű Gerling csoport magasdrót- és halálkerék-produkciójával kockáztatják életüket.  
 IGAZI VILÁGREKORDOT mutat be az egyetlen Magyar Arany Pierrot-díjas,  

ifj. Richter József, aki 32 egzotikus állattal egyszerre áll porondra.  
 A humorról a Chaplin-díj nyertese Totti Alexis gondoskodik egyedi stílusban. 
 A világ legfiatalabb elefántidomára, Rene Casselly Jr. 5 elefánttal áll porondra.  

 A Richter-csoport, közkívánatra, újra magyar zászlóval lóháton, valamint ugródeszka-produkciót mutat be. 
Hosszú évek után ismét zsonglőr-produkció: Eddy Carello Svájcból.  

 A műsort 10 fős zenekarunk kíséri minden este, énekesünk Lady Massala!
A Magyar Nemzeti Cirkusz Magyarország legnagyobb és legszínvonalasabb utazócirkusza.  

Ifj. Richter József igazgató és 70 fős társulata sok szeretettel várja minden igényes szórakozásra vágyó rajongóját.

 
 

Cirkuszpénztár nyitva tartás: naponta 9-19 óráig.Információs telefon: +36-20-935-40-50
www.magyarnemzeticirkusz.hu  facebook.com/magyarnemzeticirkusz

Minőség, versenyképes áron!

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

•Egyedi síremlékek készítése
• Akciós termékek  

értékesítése
• Megdőlt síremlékek  

helyreállítása, tisztítása

LAPTOP- 
AKKUMULÁTOROK 
raktárról
Debrecen, nyíl u. 6. 
52/541-087
www.laptopakksi.hu
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Dr. Mosavi Amir tanulni jött Ma-
gyarországra: a Debreceni Egyetem In-
formatika Karán szerezte doktori dip-
lomáját. Azonban nagyon úgy tűnik, 
hogy örökre itt marad, mert otthonra, 
barátokra, és boldogságra lelt a város-
ban. Debrecen pedig nagyon büszke le-
het, hiszen polgárai közt tudhatja a világ 
egyik vezető környezetvédelmi kutató-
ját, aki nem mellesleg végtelenül kedves 
és szerény személyiség. 

Cívis Café: 2008 óta élsz Debrecenben. 
Mi hozott ide?

Mindig nagy utazó voltam, szerettem 
felfedezni, megismerni különböző kul-
túrákat. Amikor Angliában befejeztem 
az egyetemi tanulmányaimat, kerestem 
azokat az embereket a tudományos 
életben, akik az engem érdeklő kuta-
tási témákkal foglalkoznak. Hoffmann 
Miklós professzor, a Debreceni Egyetem 
tanára és Nagy Péter Tibor matemati-
kus professzor voltak azok, akik miatt 
ide jöttem a doktori képzést elvégezni. 
Mindketten a világ vezető tudósai közé 
tartoznak a területükön.

Cívis Café: Iránból származol.
Perzsa vagyok, a családom egy több ezer 
éves városból származott el. A szüle-
im Teheránban élnek, ápoljuk a perzsa 
gyökereinket. Édesapám egy német cég 
menedzsere Iránban. Két lánytestvérem 
van: az egyik újságíró, a másik bölcsé-
szetet tanult és a német külügyminiszté-
riumban dolgozik.

Cívis Café: Debrecenben mégis 
letelepedtél.

A doktori tanulmányaim közben a 
Debreceni Egyetemen kaptam tanárse-
gédi állást, a PhD megszerzése után az 
Óbudai Egyetemen lettem tudományos 
munkatárs és a Budapesti Gazdasági 
Főiskolán óraadó tanár. Mindemellett 
azonban sok helyen jártam vendégként, 
kutatói ösztöndíjakkal, például Svédor-
szágban, Németországban, Kanadában, 
Finnországban, Norvégiában, Észtor-
szágban, de az otthonom Debrecen ma-
radt, illetve lett. Ide köt a magánéletem.

Cívis Café: Idegenként, vagy otthon 
élsz Debrecenben?

Teljes mértékben ezt tekintem ottho-
nomnak. Iránban – bár szeretem a szü-
lőföldem – nem éreztem különösebben 

otthon magam. Amikor viszont Debre-
cenbe sodort az élet, rátaláltam erre az 
érzésre.  Először talán akkor tudatosult 
bennem, amikor egy ösztöndíjjal más-
hol voltam, és ide vágytam vissza. Na-
gyon fejlett és szép helyeken jártam és 
dolgoztam már, de nekem Magyaror-
szág a legjobban tetsző, a magyar kul-
túra és társasági élet nagyon közel áll 
hozzám. Ezért is jöttem mindig vissza.

Cívis Café: Pedig a te kvalitásaiddal a 
leggazdagabb országok is tárt 
karokkal fogadnának.

Nagyon sok minden szerepet játszik 
abban, hogy itt élek. Legfontosabbként 
az emberi kapcsolataimat említeném. 
Nagyon könnyen és gyorsan, szinte ma-
gától értetődő módon találtam itt olyan 
ismerősöket és barátokat, akik hozzám 
hasonló elveket vallanak, és hasonló 
szemléletben élik az életünket. Fontos 
szempontok az egészséges életmód és 
a nagyon jó minőségű itteni ételek is. 
Soha nem kóstoltam például ezelőtt bi-
valy- vagy szamártejet. A helyi termelé-
sű alapanyagoknak és kész termékeknek 
is kincsestára Magyarország. A termé-
szet közelsége is meghatározó – itt lehe-
tőség van benne élni, vagy nagyon rövid 
idő alatt a kijutni a zöldbe.

Cívis Café: A munka, amit végzel, 
szorosan összefügg ezzel 
a szemlélettel.

A kutatásaim mindig a fenntarthatóság 
kérdéseivel foglalkoznak. A doktorimat 
informatikából szereztem meg, a kör-
nyezetvédelem és fenntarthatóság ku-
tatására specializálódtam. Informatikai 
sémákat, modelleket készítek, amikbe 
adatokat lehet táplálni, és ez alapján 
megtervezni azt, hogyan lehet egy vá-
ros fejlődése fenntartható, azaz mit kell 
tenni azért, hogy a jövőben (is) élhető 
legyen. A munkámat támogatja az EU, 
az ENSZ és a UNESCO is. A nyugati 
országok, különösen Németország nagy 
hangsúlyt fektet ezekre a témákra, ezért 
is válogattak be az idei Green Talent ku-
tatói közé. Jelenleg északnémet városok 
előrejelzéseit készítem, de a programok 
bármely más város esetében hasznosít-
hatók.

Cívis Café: Magyarországon hasznosul 
valami a kutatásaidból?

Az én munkám elméleti szinten zajlik, 
hogy mi valósul meg belőle a gyakorlat-

barátok, 
jó energiák 

és ételek 
– ezért lett 

Debrecen 
igazi 

otthonom
Interjú a világ egyik vezető 

környezetvédő 
informatikatudósával. 

gondolná, 
hogy közöttünk él?



29CívisCafé KALANDoZó mAgYAroK

ban, már pénzügyi és politikai kérdés. Én 
annyit tehetek, hogy minél több fórumon 
cikkeket írok, és könyveket a környezetvé-
delem és fenntarthatóság témájáról. Minél 
több ember hall ezekről, annál hamarabb 
bejut a köztudatba, és előbb-utóbb a dön-
téshozóknak is foglalkozniuk kell vele. Az 
EU-ban már kiemelt téma a fenntartható-
ság, azért is, mert egyre többen költöznek 
el a falvakból, tíz év múlva az emberek 80 
százaléka városlakó lesz. Ezt a megterhe-
lést csak olyan települések fogják elbírni, 
amelyek harmóniában vannak a környe-
zetükkel, amelyek, úgymond, el tudják 
magukat tartani, és nem függenek mástól. 
Ez elsősorban azt jelenti, hogy meg tudják 
termelni saját energiaszükségletüket. De ez 
egy globális probléma, így az egész világon 
napirenden van megoldások kidolgozása.

Cívis Café: Debrecen fenntarthatóságáról 
biztos megvan a véleményed.

Debrecen jó úton halad. Fontos, hogy sok 
nagyon jó piaca van, ahol a kapható ter-
mékek nagy része a környékről érkezik, 
a helyi termelők áruit fogyasztják a váro-
siak. Nagyon jó a tömegközlekedés is – a 
legfejlettebb városokhoz, például Oslóhoz 
tudnám hasonlítani. És a fenntarthatóság 

szempontjából jobb, mint Jyväskyläé, Deb-
recen testvérvárosáé. Az energiafelhasz-
nálás lehetne sokkal hatékonyabb, erről 
az embereket jobban kellene tájékoztatni.  
A Debreceni Egyetemen vannak olyan 
kutatócsoportok, amik remek munkát vé-
geznek ezen a területen.

Cívis Café: Mit tehet az ember 
egymagában, hogy jobb legyen 
a világ vagy csak a közvetlen 
környezete?

A 21. században élni nagy kihívás, egyben 
feladat is, mert ez a század jelentős prob-
lémákkal küzd, amelyek megoldása mind-
annyiunk, de egyben az egyes ember sze-
mélyes feladata is. Jó a természethez közel 
lenni, a virágokhoz, növényekhez.  Az a vá-
ros, ahonnan származom, már évezredek-
kel ezelőtt élen járt a gyógyításban, vagy 
a kozmetikumok készítésében, és ez a ha-
gyomány megmaradt a családunkban. Ezt 
a – mai kifejezéssel élve – testi-lelki egész-
ségtudatosságot én így otthonról, a nevel-
tetésemből hozom. Csak helyi termékeket 
fogyasztok, és minél több olyat, ami vadon 
terem. A vadon termő élelem egyébként a 
lehető legjobb, még a bio élelmiszertől is, 
sokkal. A debreceni piacokon árulnak pél-

dául frissen szedett erdei gombát. Tudni 
kell, hogy a vadon termő növényekből nem 
szükséges túl sokat fogyasztani, de abban 
olyan tápanyagok és energiák vannak, ami 
által képes akár gyógyítani is. Túrázások, 
kirándulások alkalmával is finom dolgo-
kat lehet találni, például a Nagyerdőn is. 
A természetközeli élet egyébként a legjobb 
orvosság a mindennapi stressz ellen.

Cívis Café: Debrecenben tervezed leélni 
az életed. A szüleid mit szólnak ehhez?

Anyukám eleinte aggódott, de amikor elő-
ször eljöttek Magyarországra, megnyugo-
dott. Látta, hogy boldog vagyok itt, és bará-
tok vesznek körül. Azóta minden évben, a 
lehetőségektől függően, akár több hónapot 
itt töltenek.  sinka Judit

Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elren-
dezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert medencével.  
Ár: 135 millió forint Telefon: +36 20 9552 411

Elegáns, mediterrán  
hangulatú luxusvilla

ügyek intézését, 
tervezését, oktatását

fuvarozóknak, raktározóknak, vendéglátó egységeknek

Erdélyi Viktória 
 06-30-611-78-71• helpofficekft@gmail.com

Veszélyesáru-szállító (ADR)
Élelmiszer-biztonsági  
szaktanácsadás (HACCP)
Környezetvédelem 
t e r ü l e t e k e n  v á l l a l j u k
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Debreceni 21-es: 

Ábrók Zsolt
Debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek, 
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megke-
rülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit 
maguk választanak. mi csak kérdezünk. Huszonegyet.

1. Az ismeretlenségből törtél előre, 
amikor a DVSC kézilabdacsapata 
ügyvezető nélkül maradt. A lelátó-
ról ugrottál be, amikor baj volt?
A helyzet engem is váratlanul ért 
és meglepett. A 80-as és a 90-es 
években nem hiányoztam szinte egy 
meccsről sem, de a Gellén-érában a 
vállalkozásom miatt eltávolodtam a 
csapattól. Aztán az üzleti partnerem, 
a mostani főszponzorunk csábított 
vissza. Először mint támogató próbál-
tam segíteni a csapatot, majd amikor 
Makray Balázs lemondott, akkor kér-
tek fel a cég vezetésére.

2. A másik életedben miben mester-
kedsz?
Agrármérnök vagyok, itt végeztem a 
debreceni agráregyetemen. Mező-
gazdasági termékek forgalmazásával 
foglalkozom.

3. Egyszerre két lovat meddig lehet 
megülni?
A mobiltelefon feltalálásának köszön-
hetően bármeddig, ha van az ember-
ben motiváció és hajlandóság. Reg-
gel nyolctól este nyolcig dolgozom, 
de nem érzem feszítettnek a tempót. 
Napközben intézem a saját ügyeimet, 
este pedig itt zárok a Hódosban, az 
edzésen.

4. Áruld el, hogy bírsz húsz nővel? 
Vagy még többel, ha az ifiket is 
számoljuk.
Érdemes a nőkkel foglalkozni, mert 
nagyon hálásak tudnak lenni. Úgy 
gondolom, akár a felnőtt csapatban, 
akár az utánpótlásban játszók is átér-
zik azt, hogy egymásért, közös célért 
dolgozunk. Tisztában van mindenki 
az elvárásokkal, illetve azzal, hogy 
hova szeretnénk eljutni. Természete-
sen nap mint nap vannak súrlódások, 
de azokat tudjuk kezelni.

5. Elégedettséggel tölt el a hölgyko-
szorú teljesítménye?
Teljesen nem, de a részsikereinknek 

örülök; ilyen lehet például a 6. hely 
az alapszakaszban, és így a ráját-
szásban a négy közé jutásért mér-
kőzhetünk. Persze nem volt zökke-
nőmentes ez az idény, decemberben 
edzőt váltottunk annak érdekében, 
hogy elkezdjük építeni azt a csapatot, 
amelyik majd a legjobb négy között 
végez, és a nemzetközi porondon ak-
tív szereplő lesz.

6. Igazán intelligens, szimpatikus 
ember benyomását kelti az új szlo-
vén edző, de nem debreceni. Talán 
gyengén teljesít a szakma a szű-
kebb pátriánkban?
Nemcsak Debrecenben, hanem az 
egész országban hiány van a kiemel-
kedő tudású és tapasztalt edzőkből. 
Sokat változott a kézilabda, felgyor-
sult, dinamikusabb lett. A külföldi 
edzők talán nyitottabb szemmel jár-
nak a világban, s ezáltal felkészülteb-
bek, mint a magyar kollégáik. Tone 
Tiseljnek például olyan kapcsolat-
rendszere van, hogy tíz percen belül 
a világ bármelyik játékosáról megtud 
mindent.

7. Van már BL-győztes edzőnk, mikor 
lesz BL-győztes csapatunk. Itt is 
minden pénz kérdése, mint a foci-
ban?
A kézilabda is olyan sportág, hogy 
a játékosokra fordított pénz egye-
nes arányban van a sikerességgel. A 
Győrnek körülbelül másfél milliárd fo-
rint a költségvetése, a miénk pedig a 
300 milliót súrolja alulról. A két szám 
alapján belátható időn belül nem nyer 
a DVSC Bajnokok Ligáját. Egyelőre 
nem is az a célunk. Fegyelmezetten 
gazdálkodunk, miközben tömegbá-
zist építünk, ami megvolt Debrecen-
ben, de leomlott. Lépésről lépésre 
akarunk és tudunk építkezni, de hogy 
valami konkrét célkitűzést is mond-
jak: két-három éven belül stabilan a 
legjobb négy közé várom a csapatot.

8. Amikor a Főnix Csarnok épült, lelki 
szemeink előtt teltházas kézi-
meccseket láttunk. Több mint tíz 
év után azonban még mindig a Hó-
dost koptatja a csapat. Mikor nő 
fel a Főnixhez a DVSC?
Az előző tulajdonossal felnőtt a csa-
pat a Főnixhez, bajnoki döntőt ját-
szott, a Bajnokok Ligájában szerepelt. 
Csak aztán csőd lett a játék vége, és 
megint az önkormányzatra maradt a 
csődtömeg, mint korábban sokszor. 
Mi nem teszünk ilyet! A Főnix egyéb-
ként reális cél, a Fradi és a Győr el-
len meg is tölthettük volna. Először 
azonban kell egy csapat, amelyik a 
nemzetközi kupában indul, és akkor 
bejelentkezünk.

9. Egy klub irányítása annyi stresszel 
jár, hogy már-már mazochizmus. 
Élvezed?
A vesztes meccseket nagyon nehe-
zen tudom feldolgozni. Sokszor úgy 
érzem, hogy engem jobban megvisel, 
mint a játékosokat, vagy összeeskü-
dött ellenünk a világ, meg a bírók. 
Valószínű, hogy ezt a szurkolói attitűd 
teszi.
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10. Bár klubcsapataink szárnyalnak 
az európai kupaporondon, a válo-
gatottak elbukták az olimpiai kva-
lifikációt. Sokan azt mondják, tör-
ténelmi mélyponton van a magyar 
kézilabda. Mi erről a véleményed?
Erre azt szokták felhozni, hogy mind 
férfi, mind női vonalon túl sok légiós ját-
szik a magyar bajnokságban. Én meg 
azt mondom: a magyar játékos nőjön fel 
a légióshoz nem elsősorban tudásban, 
hanem motiváltságban, hozzáállásban, 
céltudatosságban. Egyre több pénz 
áramlik a sportágba, egyre nagyobb a 
konkurencia, így egyre jobb légiósokat 
szerződtetnek a csapatok. A román női 
bajnokság is dugig van külföldiekkel, 
a válogatott mégis vb-bronzérmes.  
A Bundesliga is tele van légiósokkal, 
de a német férfi válogatott Európa-baj-
nok. A légiósok szerintem emelik a 
színvonalat, új színt visznek egy-egy 
bajnokságba. Tessék megküzdeni ve-
lük a helyért! Én a válogatottjainkon a 
motiválatlanságot láttam a legutóbbi 
világversenyeken.

11. Milyen a viszonyulásod a másik 
Lokihoz?

„Csak” annyi, hogy mióta az esze-
met tudom, bérletes vagyok. Lehet, 
hogy van bennem némi szado-mazo 
hajlam, mert bár egyre rosszabb a 
játék, én pedig egyre dühösebb va-
gyok, mégis minden meccsen, ami-
kor lehetőségem van, ott vagyok. 
Bár a lelkesedésem az utóbbi időben 
alábbhagyott.

12. Sok ez a stressz! Ki nyugtat meg 
otthon?
A feleségem, az ötödik éves kisfiam 
és a hetedik éves kislányom. A gye-
rekek imádják a kézilabda-mérkőzé-
seket, a végén mindig berohannak, 
és kapura dobálnak. Kivéve, amikor a 
békéscsabaiak kordonokat hajítanak 
a pályára. A feleségem rendkívül tole-
ráns, neki nagyon sokat köszönhetek.

13. Van az a pénz, amiért elhagynád a 
DVSC-t, Debrecent?
Jó a kérdés, de nem aktuális, és sze-
rintem soha nem is lesz az. Én ide 
kötődöm, ez az otthonom.

14. Mi a legjobb Debrecenben?
A DVSC közössége. Más városban 
nincs olyan szoros kötődés egy 
klubhoz, mint itt.

15. Mi a legrosszabb?
Bár nem debreceni sajátosság, saj-
nos, Debrecenben is vannak olyanok, 
akik a kákán is keresik a csomót.

16. Melyik vagy mi a kedvenc helyed 
Debrecenben?
Az Oláh Gábor utcai stadionban a 
keleti szektor, a Hódosban a B-kö-
zép, illetve a Csónakázó-tó, amikor 
megfürödtünk benne egy-egy szép 
győzelem alkalmával. A legjobb él-
mények ezekhez kötnek.

17. Sör, bor vagy pálinka?
Mind a három jöhet!

18. Rakott brokkoli vagy csülökpör-
költ?
Ez nem kérdés, naná, hogy a csülök!

19. Romantikus vígjáték vagy keseré-
des dráma?
Romantikus vígjáték.

20. Ki a legjobb fej Debrecen?
Orosz Gyurit szeretem.

21. A legszebb álmaidban mikor lesz 
ismét bajnok a DVSC?
Még csak azt álmodtam meg, hogy 
két-három éven belül kilépünk a 
nemzetközi porondra.

 cs. Bereczki attila
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