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Ötszáz új munkahely 
Debrecenben
Csaknem 15 milliárd forintos 
beruházást indít Debrecen-
ben a Krones AG; új üzemük 
a következő években 500 
munkahelyet hoz létre a haj-
dú-bihari megyeszékhelyen.
A Krones AG töltő- és csoma-
gológépeket gyárt világszerte 
élelmiszer-ipari cégek részére. 
Az 1951-ben alapított vállalat 
2016-ban 3,3 milliárd euró, 
azaz 1000 milliárd forint ár-
bevétellel zárt. A cégcsoport 
vevői között igazi világmár-
kák találhatók: Coca-Cola, 
PepsiCo, Heineken, Nestlé, 
Danone, Red Bull. A Krones 
sikere nemcsak a magas mi-
nőségű gyártásból fakad, ha-
nem az ennek alapját megte-
remtő mérnöki és innovációs 
tudásból, amit a világszerte 
meglévő 5000 szabadalma is 
bizonyít. Ennek megfelelő-
en az alkalmazásukban álló 
csaknem 15 000 dolgozó ötö-
de rendelkezik egyetemi dip-
lomával.

A tervek szerint Debrecenben 
az alkalmazottak 30 százalé-
ka lesz egyetemi végzettségű; 
a folyamatos képzés bázisát a 
Debreceni Egyetem adja. A 
Krones AG 2017-ben már a 
harmadik olyan német válla-
lat, amely korábban nem volt 
jelen a városban, és most Deb-
recenben fejleszt: a Thyssen 
Krupp járműalkatrész-gyárat 
épít a városban, a Diehl Air-
cabin Kft. pedig mérnöki köz-
pontot hoz létre. A KRONES 
AG beruházásának fontos ér-
téke számunkra, hogy a Déli 
Ipari Park első gyárát építi fel.

Névtelenek a debreceni ikrek
A Debreceni Állatkert első kis-
tigrise április 21-én született. 
Anyjának, a tapasztalatlan Ró-
zának azonban nem volt teje, 
így Dáriuszt kézből nevelték, 
különösen ügyelve arra, hogy 
kettejük kapcsolata ne szakad-

jon meg. Az anyai ösztönök 
megerősödésével a nőstény 
augusztus 25-én – immár oda-
adó és gondos anyaként – két 
kistigrissel ajándékozta meg 
Debrecent. Az életerős nőstény 
és hím kistigrist már a nagykö-
zönség is láthatja minden nap 
a tigriskifutóban. A jó étvágyú, 
játékos csöppségeknek még 
keresik a legtalálóbb neveket. 
E-mailben (info@zoodebre-
cen.hu) és a Facebook-oldalon 
várják a névjavaslatokat!

A P. Mobil (Csoda tör-
tént turné, 2017) és a Radar 
(Ilyen vagyok turné) ad kon-
certet október 21-én 19.30-tól 
a Lovardában. Jegyek csak a 
rendezvény napján a helyszí-
nen kaphatak 2 998 forintos 
áron. Pénztárnyitás: 18:30

     

Irodáink:
4025 Debrecen, Hatvan u. 22.  
|  06 52 534 425

4029 Debrecen, Csapó u. 45-49.  
|  06 70 454 1566

4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 2-4.  
|  06 52 212 539   

Teljes ingatlankínálatunkat megtekintheti irodánkban, 
vagy honlapunkon, a www.oc.hu címen!   

D e b r ec e n  2017
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Ár: 17,9 M Ft52 m2

Eladó lakás az epreskerti városrészben, a Selyem 
utcán. 2003-ban épült, 3 emeletes társasház 
2. emeletén, 52 m2-es, 1+1 szobás, gázcirkó 
fűtésű, fiatalos lakás.

Érd.: +36 70 388 5766

Ár: 25,9 M Ft82 m2

Debrecen Csapókertben, eladó egy 2001-ben 
épült, 82 m2-es, 1+2 félszobás, nagyon igényes, 
1. emeleti társasházi lakás.

Érd.: +36 70 469 3681

Ár: 16,89 M Ft64 m2

Csapókertben, Vámospércsi útból nyíló utcában, 
eladó egy 68 nm-es, 2 szobás családi ház, 
22 nm-es melléképülettel, 972 nm-es telken.

Érd.: +36 70 461 9171

Ár: 49,9 M Ft150 m2

Debrecenben, a Huszti lakóparkban, 150 m2-es, 
4 szobás, teljesen új családi ház, 550 m2 telken 
eladó. Minden szobához külön fürdőszoba tartozik.

Érd.: +36 70 461 9496

Ár: 43,9 M Ft114 m2

Debrecen kedvelt városrészében, eladó egy 
magas műszaki tartalommal megépült, 
nappali+ 4 szobás, újszerű családi ház.

Érd.: +36 70 469 3276

Ár: 15,99 M Ft64 m2

Debrecen Szent Anna utcai, 1. emeleti, 2+1 
szobás, mért távhős, műanyag nyílászáróval 
szerelt, parkra néző, üvegezett erkéllyel, önálló 
tárolóval eladó.

Érd.: +36 70 412 4136

Ár: 15,98 M Ft68 m2

Debreceni, Kossuth utcai, 2+2 szobás, műanyag 
nyílászárós, mért fűtéses, jó állapotú, szobákban 
laminált parkettás panellakás, 4 emeletes 
társasházban eladó.

Érd.: +36 70 461 9571

Ár: 69,9 M Ft158 m2

Debrecen kedvelt kertvárosias részén, önálló, 
tágas terekkel rendelkező, nappali +4 szobás, 
gáz cirkó-, padló- és kandalló fűtéses, stílusos 
családi ház eladó.

Érd.: +36 70 461 9716

Ár: 13,5 M Ft54 m2

Debrecen kedvelt részén, az Újkertben, eladó egy 
4. emeleti, 2 szobás, 54 nm-es, külön fürdő wc-s, 
K-fekvésű, erkélyes lakás.

Érd.: +36 70 412 3211
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Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga 
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 954948

Fotók: Ásztai Csaba | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Alföldi Nyomda Zrt., 4027 Debrecen, Böszörményi út 6. | Terjesztés: Szuperinfó Média Kft. | Címlapfotó: Pixabay

Jótékony debreceni villanyszerelő kerestetik!
A Gyermekremény Alapítvány a tartó-
san beteg és a testi vagy érzékszervi fo-
gyatékkal élő gyermekek életét szebbé és 
élhetőbbé téve segíti őket és családjukat 
immár 3 éve, a lehetőségeihez mérten. 
Különös tekintettel azokra, akiknek már 
„mindenki elengedte” a kezét. Az alapít-
ványnál mindenki önkéntesen segítve 
próbálja sorstársaik életét megszépíteni. 
Az alapítvány sok gyerek és még több 
szülő álmát szeretné valóra váltani: egy 
családias foglalkoztató kuckót, ahol lehet 
sakkozni, tornázni és beszélgetni.
Itt a szülők számára is lehetne önfejlesz-
tő, beszélgető, egymást támogató cso-
portot kialakítani, a gyerekeknek jógát, 
spinninget, kézműves foglalkozást, a 
zenetanulást és a barátkozás lehetőségét 
megteremteni. A hely a Lélekgyógyító 
Kuckó nevet viselné, izraeli mintára.
A 26 négyzetméteres foglalkoztató át-
alakítása és festése már megtörtént saját 
erőből, azonban az alábbiakra még nagy 

szükségük lenne, hogy a kis betegek csa-
ládjukkal gyorsabban gyógyulhassanak, 
önmaguk és életük elfogadása mellett, 

testileg és lelkileg is erősebb és boldogabb 
gyermekké, kamasszá, majd teljes értékű 
felnőtté válhassanak.

• rakásolható székek
•  gyógytornához fejlesztőeszközök  

(dinamikus párna, fitneszlabda)
• vastagabb jógamatracok
• spinning kerékpárok
• kis futópad
• feltekerhető, kb. 3x4,5-5 méteres szőnyeg
•  egy villanyszerelő, aki kiépítené a kábelt az égető-

kemencéhez (mely a kézműves foglalkozásokhoz 
nélkülözhetetlen) 

• kisebb hűtő-fűtő klíma
• tartós élelmiszer
(Ruhát és plüssjátékot jelenleg tárolási nehézségek 
miatt nem tudnak fogadni.)

A felajánlásokat – előzetes időpont-egyeztetés  
után – a Laktanya utcán lehet leadni. 
E-mail: info.gyermekremeny@gmail.com
Telefon: +36 20-570-7112
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Varázsfelhővel 
a stresszmentes 

gyerekekért
a debreceni Tihanyi edittel, 

a Varázsfelhő című, 
nagy sikerű gyermek- 
(vagy felnőtt)könyvről 

beszélgettünk, ami immár 
a tízezer eladott példányhoz 

közelít, és készül 
a nyomdában 

az újabb négyezer.

CívisCafé: A könyv óriási siker. Mit 
gondol, miért?

Tihanyi Edit: Ha az ember egy va-
lóságos tanítást olvas, felnőttként, ak-
kor ahogy rátalál, felismeri. Ez a belső 
igazság jelentkezik a gyerekeknél is.  
Ők még sokkal jobban érzékelik a spi-
rituális világot, közelebb állnak hozzá. 
Én valójában nem akartam könyvet 
írni. A történet az unokáimnak szüle-
tett eredetileg – vigasztalásul az öreg 
kutyánk elvesztéséért –, de előtte keres-
tem a könyvesboltokban idevágó törté-
neteket, és nem találtam.

CívisCafé: A könyv tulajdonképpen a 
spiritualitás mesébe foglalva. Miért 
tartja fontosnak, hogy ezekről a 
dolgokról (meditáció, halál utáni élet) 
a gyerekek is számukra érthető 
módon halljanak?

Tihanyi Edit: 
Ezzel a témával én 
kb. 30 éves korom-
ban ismerkedtem 
meg. Addig gya-
korlatilag ateis-
ta voltam, bár 
néha-néha el-
mentem temp-
lomba. Ahogy 
ezeket az új 
ismereteimet 
b e é pí t e t t e m 
az életembe, 
úgy lettek 
k ö n n y e b -
bek, stressz-
mentesebbek 
a mindennapjaim. Hiszek abban, 
hogy ha a gyerek egész piciként ta-
lálkozik ezekkel a dolgokkal (nevez-
hetjük viselkedési vezérelvnek is), 
könnyebben fogja venni az életében 
jelentkező akadályokat. 

CívisCafé: A kerettörténet (egy kutya 
halála) szomorú, a könyv maga 
mégsem az. Sokan azonban azt 
gondolják, a gyereknek is idejekorán 
meg kell ismerkednie az élet kevésbé 
napfényes oldalával: a halállal, a 
fájdalommal, az árulással. Hol lehet az 
igazság?

Tihanyi Edit: Én abszolút elfoga-
dom, hogy ilyen is van. Sokan gondol-
ják, hogy az emberi élet a halállal véget 
ér. Talán nem volt olyan tapasztalatuk, 
ami ezzel ellentétes. Nem kell szerin-
tem senkit semmiről meggyőzni. 

CívisCafé: Mi visz rá valakit arra, 
hogy (alapvetően életmód-tanács-
adóként, egészségmegőrzési 
szakemberként) könyvet írjon, 
ráadásul gyerekkönyvet?

Tihanyi Edit: Amikor a kutyánk 
nagyon beteg volt, tudtuk, hogy már 
nincs sok hátra; az unokáimat ez na-
gyon megviselte. Őket akartam meg-
óvni az elvesztés fájdalmától. Én biztos 
vagyok abban, hogy nincs halál. De 
hogy magyarázzam ezt el egy kisgye-
reknek? Próbáltam mondani, hogy csak 
a teste hal meg, de a kicsi akkor is azt 
kiabálta, hogy „a teste is nem akarom, 
hogy meghaljon”. Amikor nem talál-
tam nekik a témába illő gyerekkönyvet, 
vettem egy nagy levegőt, és megírtam 
az első fejezetet. Próbaképp rajzoltam 
is hozzá, bár nem vagyok grafikus, 

mindig is szerettem rajzol-
ni. Még ekkor sem 
könyvnek készült. 
A gyerekeknek na-
gyon tetszett, és kö-
vetelték a folytatást. 
Intim, csak a család-
nak szóló történe-
tek születtek. Hiszek 
abban, hogy ami az 
ember sorsában van, 
ahhoz az „isteni szál-
lító” adja a következő 
lépcsőfokot. A gyerekek 
rendes, keményfedeles 
könyvet követeltek, ezért 
a rajzot, és persze a kéz-
iratot megmutattam egy 
grafikus barátnőmnek, 

Nagy Klára Máriának. Ő biztatott; nem 
is változtatott semmit. Mivel ő akkor 
épp ezt tanította – hogyan lesz a kéz-
iratból könyv – teljesen rábíztam ma-
gam. A kéziratot elküldtem Gunagri-
hának is (dr. Fülöp Sándor, spirituális 
tanító). Pozitív választ kaptam tőle; azt 
mondta, ő is egy ilyen könyvről álmo-
dott, még ajánlást is írt hozzá. Ez ne-
kem óriási megtiszteltetés és öröm volt.

CívisCafé: A nagy siker után lesz-e 
folytatás?

Tihanyi Edit: Már sok olyan téma 
gyűlik a fejemben, amit szeretnék 
ugyanígy feldolgozni. Még nem kezd-
tem hozzá az íráshoz, talán október-
ben, de ez nagyon hosszadalmas mun-
ka. A címe már megvan: Varázsfelhő 2.
 Gulyás-Czibere Anikó



A bemutatja:

Adjon (új) esélyt magának!

2017. OKTÓBER 20. 
Fórum Debrecen

A RÉGIÓ LEGNAGYOBB MUNKAADÓINAK  
RÉSZVÉTELÉVEL

Debreceni

ÁLLÁS-
BÖRZE
ÁLLÁS-
BÖRZE
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ToVÁBBI ÉrDekessÉgek:

www: civishir.hu

A Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
munkatársai készítették ezt a remek ételt a 
Sóstói Múzeumfaluban, A régi Magyarország 
ízei című rendezvényen. (Megjegyezzük: a 
csökkentett mennyiségeket a hozzávalókhoz 
már mi írtuk oda, az csapat „mértékegysége” 
ugyanis egy hatalmas kondér volt. Ámbár egy 
idő után az is kicsinek bizonyult, olyan rohamo-
san fogyott az étel.)

Hozzávalók: 75 dkg csirkemell vagy ser-
téscomb, 50-75 dkg zöldbab, 2 fej hagy-
ma, 2 db paradicsom, 2 db paprika, 20 
dkg gomba, só, pirospaprika, provence-i 
fűszerkeverék, kevés zsír vagy olaj, 2 db 
tojás, 2-3 evőkanál tejföl, 2-3 evőkanál 
zsemlemorzsa.

Elkészítése: A zöldbabot megtisztít-
juk, 2-3 cm-es darabokra vágjuk, sós 
vízben puhára főzzük. A hagymát fel-
kockázzuk, a zsiradékon megdinsz-
teljük. Beletesszük a csíkokra vágott 
húst (mintha tokányt készítenénk), 
megszórjuk őrölt pirospaprikával, 
végül a feldarabolt paprikát, paradi-
csomot és gombát. Sózzuk, teszünk 
bele provence-i fűszerkeveréket, zsír-
jára sütjük, majd átrakjuk egy mázas 
cserépedénybe (ez fontos!), ráhal-
mozzuk a leszűrt babot. A tojásokat 
elkeverjük a tejföllel, ez is mehet az 
edénybe, majd megszórjuk a préz-
livel. Sütőbe toljuk, és addig sütjük, 
míg a teteje szép piros nem lesz. Friss, 
puha kenyérrel, krumplipürével kí-
náljuk. Illik hozzá az uborkasaláta, 
a kovászos uborka, a csalamádé, de 
bármilyen befőtt is.
A babot helyettesíthetjük rózsáira 
szedett, főtt karfiollal is (a főzőlébe a 
són kívül tegyünk egy evőkanál cuk-
rot is). Az étel nevét a férjem találta 
ki, mert a hozzávalók sokféle színe 
miatt olyan „balhésan” mutat.

 Jó étvágyat kíván: Cseka

Hozzávalók: 3-4 szelet zsírszalonna és 
húsos szalonna, 4-5 fej hagyma, 8-10 
paprika ,4-5 paradicsom, kb. 75 dkg so-
vány sertéshús vagy csirkemell, 1 szál 
füstölt kolbász, 1-2 pár virsli, só, bors, pi-
rospaprika, vörösbor.
Elkészítése hasonló a lecsóhoz, csak 
több a hozzávaló. A húsos és zsírsza-
lonnát felkockázzuk, zsírjára sütjük, 
majd kiszedjük, a tepertőt félretesszük.
A zsíron megdinszteljük a sallang-

ra vágott hagymát, rátesszük a sze-
letekre vagy csíkokra vágott húst, s 
addig sütjük, míg meg nem puhul, 
pirul. Ekkor beletesszük a feldarabolt 
paprikát, sózzuk, borsozzuk, piros-
paprikát szórunk rá, hozzáöntjük a 
ledarált paradicsomot, végül nyakon 
öntjük vörösborral. Ha túl savas len-
ne, egy csipet cukrot teszünk hozzá.
Miután az egészet jól összeforraltuk, 
beledobjuk a karikára vágott kolbászt 
és virslit. Tálaláskor megszórjuk a fő-
zés elején kisütött tepertővel. Friss, 
fehér kenyérrel fogyasztjuk.
 Jó étvágyat kívánunk!

Legényfogó 
lecsó

Babos balhé



„Szelet a Vitorlába” 
pályaválasztási interaktív kiállítás
2017. október 18-19. (szerda, csütörtök) 
LOVARDA

„Mi a pálya?”
műszaki pályaválasztó fesztivál  
2017. október 25. (szerda)
D. E. SPORTTUDOMÁNYI OKTATÓKÖZPONT, DEBRECEN, DÓCZY JÓZSEF U. 7.

„Állásbörze”
2017. november 17. (péntek) 
NYÍRPLAZA

„Európai Szakképzési Hét”
2017. november 20-24. között

VÁLTÓZÓ HELYSZÍNEK

„Szakmára Hangolva”
interaktív pályaválasztási kiállítás  

a szolgáltatás területén
2017. október 26-27. (csütörtök, péntek)

DEBRECENI IFJÚSÁGIHÁZ

„Állásbörze” 
2017. október 20. (péntek)

FÓRUM DEBRECEN

„Építsd a jövőd”
építőipari interaktív kiállítás 
2017. november 20. (hétfő ) 10:00-15:00 óra között
DEBRECENI SZC ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIAI ÉS MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, 4028 DEBRECEN, KASSAI ÚT 25. SZ.

Debreceni Szakképzési Centrum
4030 Debrecen, Fokos u. 12.

Tel.: +36 52 437 311
E-mail: dszc@dszc.hu, www.dszc.hu,          Debreceni-Szakképzési-Centrum

Szakképzésé a jövő!
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A programsorozat újra és újra várja az 
érdeklődő fiatalokat és az idősebbeket 
is, hogy állandó játékaikat bemutat-
hassák a szórakozni és kikapcsolódni 
vágyóknak.

gyors siker,  
hatalmas érdeklődés
A Játszóház Projekt több száz követőt 
tudhat magáénak közösségi oldalain. 
Az összes debreceni rendezvényükön 
hatalmas az érdeklődés, zsúfoltságig 
telik az eseménynek helyet adó belvá-
rosi szórakozóhely. De mi is az a Ját-
szóház Projekt, és miben rejlik a titka?
Pár évvel ezelőtt egy fiatalokból álló 
csapat kitalálta, hogy – egyedülálló 
módon – társasjátékozásra csábítják 
a budapestieket. A kis csoport a sem-
miből indította el a kreatív és minő-
ségi szórakozásra irányuló kezdemé-
nyezést. Azóta – másfél-két év alatt 
– rendszeres programsorozattá nőtte 
ki magát. A vidéki közönség nagy örö-
mére –  többek között – Debrecenben 
is kétheti rendszerességgel megtartják.
– Először a teljes csapat az összes 
játékkal a cívisvárosba utazott Bu-
dapestről. A jól bevált mintára tar-
tottunk itt is egy játszóházat, hogy 
megnézzük, van-e rá igény. Olyan 
sokan eljöttek, hogy ezt újra és újra 
megismételtük, egyre többször for-
dultunk meg Debrecenben. Az első 
alkalommal 50-60-an, a második al-
kalommal már 200-an. Szerencsére 
nagyon gyorsan híre ment. Hamaro-

san kialakult egy fix debreceni csapat, 
itteni játékokkal. Azóta kéthetente 
tartunk ilyen eseményt itt is – mondta 
Sághy Balázs, a Játszóház Projekt 
szervezője és oszlopos tagja.
„A modern társasjátékok  
nagyon alulértékeltek”
Aki még sosem járt a Játszóház Pro-
jekt eseményen, azt gondolhatná, 
hogy klasszikus társasjátékokat kí-
nálnak a szervezők. A legtöbbünknek 
van gyerekkori emléke az áttársasjá-
tékozott utazásokról, nyári táborok-
ról, éjszakákról – a programsorozat 
azonban teljesen más oldalról közelíti 
meg a fogalmat. Úgynevezett „mo-
dern” társasjátékok sokaságát hozzák 
el alkalomról alkalomra, hogy a kö-
zönségben új kép alakulhasson ki a 
minőségi időtöltésről.
– A modern társasjátékok nagyon 
alulértékeltek; a legtöbben nem isme-
rik ezeket. Sokaknak a Monopoly és 
a Gazdálkodj okosan! jut eszébe elő-
ször, nálunk azonban több száz mo-
dern társasjáték van, amit nem ismer-
nek az emberek. Amikor bevezetjük 
őket ebbe a világba, rögtön ráéreznek 
az ízére, és elhozzák az ismerőseiket 
is, hogy ők is átélhessék ezt.
Nagy, kielégítetlen igény mutatko-
zik az olyan közösségi programokra, 
amik értelmes időtöltési lehetőséget 
biztosítanak a fiatalok számára.
Rengetegszer látom, az a program, 
hogy menjünk el inni, aminek sem-
milyen kreatív megnyilvánulása 
nincs. Szerintem ez a két dolog ta-
lálkozik a Játszóház Projektnél: az új 
játékok és a közösségi élmények iránti 
igény – fogalmazta meg a programso-
rozat hatalmas sikerének titkát Balázs.
közösségépítés – játékokkal
– Modern játékaink minden szem-
pontból széles skálán mozognak. Az  
5 percestől a 4 órásig mindent meg le-
het találni. Valamelyiknek a szabály-
magyarázata 1 perces, valamelyiknek 
félórás. Vannak kétfős játékok, de 
vannak olyanok is, amiket tízen is le-
het játszani – sorolta. – A „modern- 
sége” abban rejlik, hogy az utóbbi 15-
20 év játékait gyűjtjük össze. Erősen 
tematikusak: van valami izgalmas 
sztori mögöttük, amibe bele lehet 
helyezkedni. Sok döntéshelyzet elé 
állítják a játékost elsősorban a családi 
és stratégiai játékok, és ezek a dönté-

A debreceni 
Játszóház  

Projekt  
– ahol újra 

gyerekek  
lehetünk

Útnak indult a harmadik évad.
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sek befolyásolják a végkimenetelt. Elég 
sok időt töltünk azzal, hogy kipróbálunk 
újakat, és kiválogatjuk azokat, amik sze-
rintünk a legalkalmasabbak. Persze, figye-
lembe vesszük a játékosok igényeit. Volt 
olyan is, hogy rosszul mértük fel, nem volt 
alkalmas erre a környezetre (4-5 órás gon-
dolkodós-stratégiai játék).
– Az érdeklődők jönnek egyedül, társa-
ságban. Ha egyedül érkezik valaki, ott van 
egy nagy kupacban az összes játék a be-
járatnál, a játékmesterek pedig segítenek 
kiválasztani az igénynek megfelelőt. Be-
vett szokás, hogy ilyenkor beállnak egy-
máshoz az ismeretlenek is. Az is előfor-
dul, hogy egy összeszokott társaság tagjai 
megkérdezik az egyedül érkezőt, beáll-e, 
mert ez a játék jobb négyen, ám ők csak 
hárman vannak.
ki lehet játékmester?
A játékmesterek mindenben segítik az 
eseményre érkezőket.
Ők igazítják el az érdeklődőket a társas-
játékok sokaságában – hiszen tudják, mi-
lyen típusú játék milyen csoportnak való. 
A játékmesternek jelentkezés folyamata 
alapvetően könnyű, meghívásos alapon 
működik. Ha valaki szeretné magát ki-
próbálni ebben a szerepben, felírják az 
elérhetőségeit. Amennyiben hiány len-
ne játékmesterekből – hiszen rengetegen 
érkeznek minden eseményre, és kevés 
idejük jut egy-egy csoportra –, értesítik 
őket, és megtanítják ennek minden csín-
jára-bínjára. A poszt megkövetel egyfajta 
határozott személyiséget. Kitétel, hogy jól 
bánjon az emberekkel, legyen kommuni-
katív, kedves és nagyon lelkes a modern 

társasjátékok iránt. Ezek megismertetése 
folyamatosan zajlik; a szervezők min-
denben segítik a munkájukat, mondta el 
Balázs. Mint az eseményen is megfigyel-
hető volt, rengeteg a külföldi egyetemista, 
akik rendszerint ellátogatnak a Játszóház 
Projektre. Éppen ezért a játékmesterek-
nek szükséges lehet egy-két idegen nyelv 
alapos ismerete, hogy bármiben segíteni 
tudjanak nekik is.
A rendezvény szervezői igyekeznek minél 
színesebbé tenni az eseményeket. Nyáron 
két alkalommal is rendeztek pikniket a 
Nagyerdőn, hogy a szabad ég alatt, ins-
piráló környezetben is kipróbálhassák az 
érdeklődők a legújabb modern játékokat. 
A szervező elárulta: a jövőben terveznek 
még a piknikhez hasonló összejöveteleket.
„A hátunk mögött hagyhatjuk  
a problémákat”
A társasjáték „a legújabb legális tudat-
módosító”, ahogy a honlapjukon írják. 
A közösségben töltött idő és az új isme-
retségek kötésének öröme ugyanis olyan 
hatással van a résztvevőkre, hogy az órák 
szinte perceknek tűnnek. A szeptember 
21-i debreceni eseményen azonnal érző-
dött ez: mindenhol vidám arcok voltak a 
zsúfolásig telt szórakozóhelyen. Külföldi-
ek a helyiekkel, idősebbek a fiatalabbakkal 
társultak egy-egy sokfős játék miatt; min-
denki talált igényének megfelelő és kor-
osztályához, neméhez illő társast.
Két egyetemista lány egy bonyolultnak 
tűnő játék útmutatójának böngészése köz-
ben elárulta: ők minden alkalommal igye-
keznek ott lenni a Játszóház Projekten, 
immár két éve. – Baráti társaságunk nagy 

része jár ide; egyre bővül a csapatunk. 
Arra is volt példa, hogy 3-4 ismeretlen 
csatlakozott hozzánk, akiket örömmel fo-
gadtunk. Azért volt bennünk némi fenn-
tartás, de hamar összekovácsolódtunk a 
játékok során – árulták el. – Mindenkinek 
ajánljuk, hogy jöjjön el, próbálja ki. Ez 
olyan, mintha visszacseppennénk a gond-
talan gyerekkorba. Teljesen kikapcsol; itt a 
hátunk mögött hagyhatjuk a problémákat. 
Egy fárasztó munkanap vagy záróvizsga 
után jó kikapcsolódás.
Az érdeklődőket minden második csütör-
tökön várják a belvárosban, a Roncsbár-
ban. A következő alkalom október 19-én 
este lesz. Az elfoglaltaknak, későknek sem 
kell aggódniuk: a 18 órás kezdés nincs 
kőbe vésve. Amíg az esemény tart, bármi-
kor meg lehet érkezni, akár félórát, akár 
több időt kívánunk ott tölteni.
 Gönczy AnnA

Hirdetési  
leHetőségekért,  
megjelenésért, 
egyedi ajánlatokért

KERESSE KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó ErzSébEt  
+36 20 420 4332 
szabo.erzsebet@civishir.hu

PaPP-DorcSák NikolEtt  
+36 30 648 5874 
dorcsak.nikolett@civishir.hu
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Soros György arra akarja rávenni 
Brüsszelt, hogy Afrikából és 

a Közel-Keletről évente legalább 
egymillió bevándorlót telepítsen 

az Európai Unió területére, 
így Magyarországra is.

Ön mit gondol erről?

1. kérdés

A KONZULTÁCIÓS KÉRDŐÍVEK KÉZBESÍTÉSE OKTÓBERBEN  
ÉS NOVEMBERBEN ZAJLIK. KERESSE A KÜLDEMÉNYEKET A POSTALÁDÁJÁBAN!

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

192x269mm_NK_soros.indd   1 2017. 10. 03.   17:49:29
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Találkozzunk a Mi a pálya? műszaki pályaválasztó fesztiválon!
Mi ott leszünk: MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Energetikai Szakgimnázium és Kollégium, Atomenergetikai Múzeum

A célban a műszaki pálya vár!

Állomásaink:  2017. november 8. Szeged, 2017. november 22. GYőr

regisztráció: miapalya.mee.hu 

TÁVKÖZLÉS

INFORMATIKA

GYENGEÁRAMÚ 
ELEKTRONIKAVEGYIPAR

ERŐSÁRAMÚ 
ELEKTROTECHNIKA

gépészet

2017. október 25. Debrecen
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ÚJ ZÖLDÖVEZETI NYUGALOM  
  a belváros peremén! 

telefon: +36 30 284 9159,  
web: www.ispotalylakopark.hu, 
e-mail: info@ispotalylakopark,   
facebook: @ispotalylakopark.

Központi elhelyezKedés, 
Kiváló KözleKedés

élhető laKásoK,  
zöld Környezetben

laKásoK, 
aKár berendezve is

ÁtadÁs: 2018. szeptember

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM 

KÖZÉLET | KAKTUSZ 

ÉLETMÓD | IDE SÜSS

UCCU NEKI | BŰ
N

SPORT 
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TIPPMIXELJ A POSTÁN, ÉS NYERJ 
KÉTFŐS UTAT A BL-DÖNTŐRE!
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NE FELEDD! A kijelölt postákon nem csak a Tippmix, hanem egyéb 
szerencsejáték-szelvényed is feladhatod!

Most nem csak tippjeiddel, de a szelvényeddel is nyerhetsz! Fogadj a Tippmixen 
a postán, hogy esélyed legyen megnyerni a fődíjat, a két főre szóló varázslatos 
utazást a 2018. május 26-i kijevi labdarúgó BAJNOKOK LIGÁJA DÖNTŐRE!  
A további szerencsés tippmixelők között 20 db BL-labdát is kisorsolunk.

Töltsd fel adataidat és Tippmix szelvényed azonosítóját a posta weboldalán, 
és máris részt veszel a sorsoláson!

A promóció időtartama: 2017. október 13. – november 24.
További részletek: www.posta.hu/tippmix_nyeremenyjatek

JÁTSSZ TIPPMIXET A POSTÁN,
ÉS NÉZD A HELYSZÍNEN A BL-DÖNTŐT!

2 DB BELÉPŐ

BELÉPŐ 

A D
ÖNTŐRE

OLIM
PIA

I S
TADIO

N

KIJEV

BELÉPŐ 

A DÖNTŐRE

OLIMPIAI STADION

KIJEV

20 DB LABDA

posta_tippmix_192x269mm.indd   1 2017. 10. 10.   17:26:07

NE FELEDD! A kijelölt postákon nemcsak a Tippmix, hanem egyéb 
szerencsejáték-szelvényed is feladhatod!
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Hatalmas kis hazugságok
Big Little Lies
Főbb szerepekben: Alexander Skarsgard, Nicole Kid-
man, Reese Witherspoon, Laura Dern, Adam Scott, 
Shailene Woodley
Az HBO saját gyártású,titkokkal teli sorozata három közép- 
osztálybeli anyukáról szól, akiknek gyerekei most mennek 
iskolába. Látszólag tökéletes életük azonban döbbenetes 
titkokat rejt. A sorozat Liane Moriarty bestselleréből ké-
szült.

Azt azonban mindannyian tudjuk 
ugyan, hogy lehetetlen. Hiába tűnik an-
nak, és talán el is hisszük, hogy az, mégis 
mindig kiderül, hogy valami sántít. Túl 
szép ahhoz, hogy igaz legyen. 
Az egyik adón futó sorozat húsbavágó-
an rávilágít a valóságra. Az idén nyolc 
Emmy-díjat nyert, neves színészek ál-
tal fémjelzett Hatalmas kis hazugságok 
(Big Little Lies) minisorozat nagyon 
sok mély, társadalmunkat érintő prob-
lémát feszeget. Tökéletesen szép felesé-
gek, gazdagok, teljes sminkben viszik a 
gyermekeiket a fantasztikus, gyermek-
barát suliba, majd hazamennek óce-
ánparti otthonukba, ahol a csodálatos 
férjük várja őket. A főhősnők nagyon 
jó barátok, még a nem egészen közéjük 
való fiatal anyukát is beveszik a körbe, 
mert ők elfogadók, melegszívűek és 
mindent megtesznek a közösségért, a 
családjukért. Mindent.
De ezek a családok titkot rejteget-
nek. Olyan titkokat, mely megkese-
ríti mindennapjaikat, ott táncolnak 
a szorongató gondolatok, képek, né-
ha-néha megvillanva a szemük előtt. 
És közülük olyan is van, akit a jóképű, 
gazdag, kívánatos, ugyanakkor domi-
náns, erőszakos és erőszaktevő férje 
várja otthon. Ebből azonban kívülről 
semmi sem látszik. Az igazság és rej-
tett tragédiák azonban utat törtnek 
maguknak, és az, amit megpróbálnak 
elrejteni, elodázni, elfojtani, felüti a 
fejét egyre sűrűbben, egyre erőtelje-
sebben és egyre kezelhetetlenebbül. 
Áldozatokról beszélünk. Az erőszak 
áldozatairól.
Azt gondolhatnánk, hogy azok a nők, 
akik áldozatul esnek bántalmazásnak, 

halk szavúak, magukba fordulók, visz-
szafogottak, gyengék, erőtlenek, ti-
pikusan behódolók. A film azonban 
megmutatja a másik oldalát is ennek 
a sztereotípiának. Itt az áldozat erős, 
okos, társaságban mozgó magabiztos 
feleség, aki felveszi a kesztyűt férje el-
len, és visszaüt, még ha jeges félelem 
is járja át a tagjait. De nem szabad 
azt hinnünk, hogy a nő nem fél. Fél, 
retteg attól, hogy a családját elveszíti, 
széthullik az élete. Szereti a férjét. Sze-
reti az életét. De az erőszaknak nincs 
határa. Egyre súlyosabb, egyre fájdal-
masabb lesz, és egyre látványosabbá 
válik, hogy valami nincs rendben.  
A tökéletesség mögött ott bujkál a sö-
tét titok, amit senki sem sejt.
Miért marad a nő?
Sokan gondolják azt, hogy az érintett 
nők mártírok, megszokták, esetleg 
élvezik is (főleg a mostanában oly di-
vatos mindenféle árnyalatú ponyva- 
irodalmak hatására), de szó sincs erről. 
Reménykednek és félnek. Remény-
kednek abban, hogy választottjuk 
megváltozik, olyan lesz, mint régen. 
És az első pofon után nem lesz több, 
mert megígérte. De lesz. Lesz bizony. 
Az erőszakos férfiak nyelve az ütés, 
az agresszió. Nem tudják másképpen 
kifejezni dühüket, egyszerűen csak ezt 
ismerik. És maguktól nem változnak 
meg. Segítség nélkül biztosan nem. 
Ahhoz nem elég a házastársi szeretet. 
A házastárs maradhat azért is, mert 
retteg, mi lesz a gyermekeivel, a közös 
házzal, az eddig felépített egzisztenciá- 
val. Tehát ne ítélkezzünk afelett, aki 
még nem tud eljönni egy bántalmazó 
kapcsolatból. Inkább segítsük!
A film is remekül rámutat a társas tá-
mogatás fontosságára: merjünk beszélni 
róla, osszuk meg titkainkat; legyen, aki 
tud róla. Akihez egy bántalmazott nő 
fordul, és megtiszteli a bizalmával, ne 
legyen vele szemben ítélkező. A bántal-
mazott nő retteg, össze van zavarodva, 
érzelmei kaotikusak. Támogassuk és se-
gítsük! A lenti oldalak lehetőséget adnak 
a változtatásra, mutassuk meg nekik! És 
legfőképpen biztosítsuk arról őket, hogy 
mindig mellette állunk. Adjunk neki ér-
zelmi biztonságot, mert a biztonság az, 
amelyben egy bántalmazott nő sosem 
érzi magát. - FGYN -

Mindenki  
hazudik.  

Mert szeretjük 
a tökéletességet.
 

szeretnénk 
tökéletes munkahelyet,

tökéletes házasságot,
tökéletes gyereket, 

tökéletes életet.

http://nane.hu/ | www.bantalmazas.hu
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ÁllÁsbörzeÁllÁsbörze
Debreceni

áLLásbörze

Ha szeretne  
egy folyamatosan fejlődő,  

biztos Háttérrel rendelkező  
csapatHoz tartozni  

vagy új szakmát tanulni,  
akkor jelentkezzen  

nyitott pozícióinkra.
termelési munkafolyamataink  
bárki számára megtanulHatók  

és a fejlődési, előrelépési lehetőség 
mindenki számára nyitott,  

így Ha komolyan veszi a munkát,  
a tanulást, és nem riad vissza az újtól, 

akkor rövid időn belül  
komolyabb termelési feladatkörbe 

 is kerülHet.
vidéki kollégáinknak támogatjuk  

a munkába járást.

1/Elektromos és/ 
vagy Mechanikus karbantartó: 
• Gépek karbantartása, javítása, hibaelhárítás
•	 	Középfokú	szakirányú	iskolai	végzettség:	 

- elektrotechnikai és/vagy erősáramú villanyszerelő 
- géplakatos, gépszerelő-karbantartó 

• Jó diagnosztizáló és problémamegoldó képesség
•  Nagyfokú önállóság, precíz és felelősségteljes 

munkavégzés
• Több műszakban való munkavégzés vállalása
•  Ipari berendezések karbantartásában szerzett  

több éves tapasztalat

2/Raktáros:
• Raktározási feladatok ellátása
•  Áru-összekészítés kiszállításra, árukiadás  

és az ezzel járó adminisztratív feladatok
• Anyagmozgatás
• Minimum középfokú végzettség
• Targoncavezetői képesítés

3/Segédraktáros:
• Anyagmozgatás
• Áru-összekészítés kiszállításra
• Targoncavezetői képesítés

4/Termelési	területen	nyitott	pozíciók:
•	 	Sajtmester	 

-  Sajtgyártó csoport vezetője, aki előkészíti és 
szervezi a gyártási folyamatot és a dolgozók 
munkáját irányítja

•  Szűréstechnológiai	rendszerkezelő 
-  Meghatározott előírások és folyamatok  

végrehajtása a teljes termelési rendszeren
•  Gépkezelő 

-  Termelőgépek beállítása, kezelése,  
kisebb hibák elhárítása

•	 	Termelési	dolgozó 
-  a megadott feladatok meghatározott  

mennyiségben és minőségben történő  
végrehajtása

Önéletrajzát	várjuk	az	alábbi	e-mailre:
monika.molnar@lactalis.hu

Munkavégzés	helye:TiszafüredAMIT	KÍNÁLUNK:	 •	megbízható vállalati háttér  
  •	változatos és széles körű feladatok  
  • munkába járás támogatása
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ALDI MAgyArország ÉLeLMIszer Bt.

2051 BiatorBágy,  
Mészárosok útja 2.

www.karrier.aldi.hu

Az ALDI név az elmúlt évtizedek során meghatározó fogalommá vált. Tartósan magas minőséget jelent folyamatosan alacsony áron. 
Az ALDI Magyarország az ALDI-Süd vállalatcsoport tagja, mely a világ számos országában jogilag önálló társaságokon keresztül kép-
viselteti magát. Magyarországon első üzleteinket 2008 tavaszán nyitottuk meg. Az azóta eltelt években üzleteink száma meghaladta 
a 125-öt, dolgozóink száma pedig több mint 2500 fő. 
Munkatársakat keresünk jelenleg a következő pozíciókra:
Regionális értékesítési vezető 

• HR Generalista – toborzási területre (Biatorbágy)
• Bolti eladó (országszerte)
• Árufeltöltő munkatárs (országszerte)
• Üzletvezető (országszerte)

• Műszaki asszisztens (Biatorbágy)
• Központi beszerzési asszisztens (Biatorbágy)
• Részmunkaidős raktáros (Biatorbágy)
• IT Help Desk Agent (Biatorbágy)
• Marketingasszisztens (Biatorbágy)

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, és szívesen csatlakozna Ön is az ALDI csapatához, további információkért  
látogasson el a karrier.aldi.hu oldalunkra.

Baromfiudvar 2002 Kft.
A Baromfiudvar 2002 Kft. a kelet-magyarországi gasztro-
nómiai és közétkeztetési piac meghatározó szereplőjévé vált 
az elmúlt 15 évben. Cégünk alaptevékenysége az élelmiszer 
nagykereskedelem. Kereskedőházként jelenleg több mint 
6000 elégedett vevőt szolgálunk ki a közel 10 000 cikkelem-
ből álló termékkörünkből. Sikeres működésünk és fejlődésünk 
kulcsa a magas szintű szolgáltatásnyújtás, melynek közép-
pontjában vevőink igényei állnak.
Tudjuk és hisszük, hogy a biztos lábakon álló kereskedelmi 
alapjainkat legnagyobb mértékben annak a háttérnek köszön-
hetjük, melyet munkatársaink biztosítanak a 100 százalékos 
vevői kiszolgálás érdekében.

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

4002 Debrecen,  
balmazújvárosi út 10.

+36 30 276 7530
toborzas@baromfiuDvar. hu

www.baromfiuDvar.hu

Büntetés-végrehajtási szervezet

1054 Budapest,  
steindl u. 8.

+36 54 545 035
komaditoBorzas@Bv.gov.hu

http://Bv.gov.hu/deBrecen-allasajanlatok

A büntetés-végrehajtási szervezet a törvényben meghatározott 
szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, bün-
tetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértések miatt 
kiszabott pénzbírságok átváltoztatása folyamán megállapított 
elzárásokat végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv.
A szervezet hivatásos állományába, a Komádiban létesülő 
büntetés-végrehajtási intézetbe várjuk azt a hosszú távú, 
biztos munkahelyet keresőt, aki

• a 18. életévét betöltötte, de 55 évesnél fiatalabb,
• érettségivel rendelkezik, 
•  egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas  

és megfelel a kifogástalan életvitel követelményének.

Amit nyújtunk:
• versenyképes, minimum bruttó 228 000 forint fizetést
• évi 200 000 forint értékben cafetéria, 
• ruházati utánpótlási ellátmány (ruhapénz). 
•  munkába járási költségtérítés, albérlettámogatás,  

lakáscélú munkáltatói kölcsön 

Komádi Város Önkormányzata meghatározott számban 
szolgálati férőhelyet is biztosít.

Coloplast Hungary Kft.
A dán székhelyű és tulajdonú Coloplast gyógyászati 
segédeszközök gyártásával és értékesítésével foglalkozik. 
Vállalatunk 2017-ben ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. 
Ezen időszak folyamatos termék- és gyártásfejlesztései 
tették lehetővé, hogy vállalatunkat a világ kórházainak és 
egészségügyi intézményeinek vezető beszállítójaként tartsák 
számon. A Coloplast olyan termékeket és szolgáltatásokat 
fejleszt, melyek kifejezetten személyes/intim egészségügyi 
problémákkal élő emberek életét könnyítik meg. Ezt hívjuk 
intim egészséggondozásnak. Üzletágaink: sztómaterápia, 
urológia és kontinencia, seb- és bőrkezelés. Világszerte több 
mint 10 000 embert foglalkoztatunk.

A dániai cég leányvállalataként a Coloplast Hungary Kft. 
2001 szeptemberében kezdte meg termelését Tatabányán. 
Itt elért sikereinknek is köszönhetően 2007 őszén 
átadták a nyírbátori telephelyet, ahol ma már több mint  
2000 munkavállaló alkalmazásával készülnek termékeink. 
2010 áprilisától pedig tatai telephellyel indítottuk el a 
logisztikai, csomagolási és disztribúciós központunkat. 
Bízunk abban, hogy modern skandináv vállalati kultúránk 
a régió egyik vonzó és meghatározó munkáltatójává teszi 
vállalatunkat.

4300 Nyírbátor, 
Coloplast u. 2.

+36 42 886 300
huNyb@Coloplast.Com

www.Coloplast.hu

Debreceni SzakképzéSi centrum
„Szakképzésé a jövő!” 
A DSZC többcélú köznevelési intézmény, 11 tagintézménnyel, 
melynek célja, hogy verseny- és piacképes szakmát adjon a tanulók 
kezébe. A DSZC több mint 9 000 fő tanulói és közel 1 000 fő maga-
san képzett dolgozói létszámmal, összehangoltan működik. A DSZC 
iskoláiban tanuló fiatalok 22 ágazatot érintő, 18 szakmacsoporthoz 
tartozó szakképzésben vehetnek részt. A DSZC célja, hogy növe-
kedjen a modern termelésbe bevonható, jól képzett, megbízható, 
széles körű alapismeretekkel rendelkező szakképzett munkaerő lét-
száma. Várunk mindenkit, aki szakmát szeretne tanulni! 
NYÍLT NAPOK: 
• Debreceni SZC Baross: november 9. és 10. 9.00

•  Debreceni SZC Beregszászi: október 26.  
és november 17. 8.00 

• Debreceni SZC Bethlen: november 8. és 9. 12.00 
• Debreceni SZC Brassai: november 15. és 16. 9.00 
• Debreceni SZC Irinyi: november 22. 8.00 
• Debreceni SZC Kereskedelmi: november 8. 11.00 és 13.00 
• Debreceni SZC Kreatív: november 10.  és december 11. 11.00   
• Debreceni SZC Mechwart: november 27., 28., 29. 8.00 
• Debreceni SZC Péchy: november 14. és 15. 8.00 
• Debreceni SZC Építéstechnológiai: november 23. 10.00 
•  Debreceni SZC Vegyipari: november 9. 9.00 és 15.00;   

december 7. 9.00

4030 Debrecen,  
Fokos u. 12. 

+36 52 437 307
Dszc@Dszc.hu

www.Dszc.hu
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Csatlakozz a Diehl Aircabin Hungary repülőgép-alkatrészgyár új, 
debreceni mérnökközpontjához! Repülj velünk a biztos jövő felé!

MINDEN TERVEKKEL KEZDODIK...

JELENTKEZZ!
facebook.com/diehlaircabinhungary

 ingyenes Diehl-vonal: 06-80/200-270

allas@repulogepgyar.hu

4300 Nyírbátor Ipari Park u. 9.

Debrecen

légiipari járművekhez tartozó
alkatrészek tervezése,
rajzolása 3D/2D-ben
ezekhez kapcsolódó 
anyaglista elkészítése
esetleges változtatások 
lekövetése

magabiztos német nyelvtudás 
műszaki érdeklődés 
AUTOCAD rajzolóprogram 
ismerete
önálló munkavégzés

Az alábbi feladatok várnak rád: Amit kérünk toled:

Munkavégzés helye: Debrecen

Catia V5 ismerete
járműiparban szerzett 
tapasztalat

Elony:

Betanulás helye:

Nyírbátor: 1 hónap
Németország, Laupheim: 2 hónap

REPÜLOGÉPIPARI TERVEZOMÉRNÖK

Amennyiben szívesen csatlakoznál egy speciális iparágban tevékenykedő, 
dinamikusan fejlődő vállalathoz, jelentkezz német és magyar nyelvű 
fényképes önéletrajzzal az alábbi elérhetőségek egyikén:

DE A LÉNYEG A
RÉSZLETEKBOL ÁLL ÖSSZE!
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REPÜLJ VELÜNK A BIZTOS JÖVŐ FELÉ!
A Diehl Aircabin Hungary Kft., a németországi Laupheimben 
székhellyel rendelkező Diehl Aircabin GmbH leányvállalata, 
2011 óta tevékenykedik Nyírbátorban, ahol a világ legna-
gyobb utasszállító Airbus repülőgépek alkatrészeit gyártjuk.
Termékeinket kézzel készítjük, éppen ezért olyan fontos 
számunkra az emberi munkaerő, melyet sosem fogunk 
lecserélni gyártói gépsorokra. Sikereinket munkatársaink 
értékein keresztül érjük el, ezért igyekszünk mindent 
megtenni a hosszú távú együttműködésért. Életpályamodellt, 
elméleti és gyakorlati oktatásokat, valamint folyamatos 
szakmai fejlődési lehetőségeket biztosítunk a termelési és 

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

Diehl AircAbin hungAry Kft.

4300 Nyírbátor,  
IparI park utca 9.

INgyeNeseN hívható: +36 80 200 270
allas@repulogepgyar.hu

www.dIehl.com

A Dryvit Profi Kft. megalakulásakor, 2005-ben azt a célt tűz-
te ki, hogy szakmai tudását, tapasztalatát felhasználva, az 
ügyfelek által megbecsült építőipari vállalattá váljon. Mára 
már elmondhatjuk, hogy a sokrétű szolgáltatáskör, valamint 
a pontos és minőségi munka meghozta gyümölcsét.
Cégünk számos hazai és uniós pályázatban vesz részt, melyet 
több külső és saját, a magán-, mezőgazdasági, ipari, energe-
tikai, turisztikai, egészségügyi beruházások sora egészít ki.

A többszörösen visszatérő megrendelők, valamint a folyama-
tosan bővülő kollégák köre is azt mutatja, hogy az idő minket 
igazol, cégünk a térség egyik legjelentősebb építőipari vál-
lalatává nőtte ki magát. Fontos számunkra a társadalmi sze-
repvállalás és a jövő nemzedékének támogatása, és hiszünk 
benne, hogy a jól képzett és megbecsült munkaerő, a korrekt 
üzleti kapcsolatok és a dinamikus fejlődés egy stabil vállalko-
zás alapja, amilyen a miénk is.

Dryvit Profi Kft.

4030, Debrecen,  
Karabély utca 3.

+36 52 782 994
info@Dryvitprofi.hu 
www.Dryvitprofi.hu

A Nagyerdei Ingatlaniroda Debrecen egyik legszélesebb 
ügyfélkörrel rendelkező és egyik legdinamikusabb ütemben 
fejlődő ingatlanirodája, köszönhetően az évtizedes szakmai 
tapasztalattal rendelkező munkatársai erőfeszítéseinek és 
szaktudásának. 

Irodánk eladó ingatlanok értékesítésén felül ingatlan-bér-
beadással és -kezeléssel egyaránt eredményesen foglalko-
zik. 2014 óta a társaság több ezer ingatlantulajdonossal és 
kereső ügyféllel működött együtt. Nyitottságunkat tükrözi, 
hogy több ingatlanirodai hálózattal is partneri kapcsolatban 
vagyunk.

A cég kiemelt figyelmet fordít egyaránt a magyar és a külföl-
di ügyfelek lakáskeresésének kielégítésére. Mutatószámaink 
alapján további rohamos növekedés várható a munkatársak, 
a sikeresen megkötött szerződések és – ami a legfontosabb 
– az elégedett ügyfelek létszámának tekintetében. Olyan 
kollégákat keresünk, akik hatékonyan tudnak csatlakozni az 
ingatlaniroda munkájába, és készek egy sikeres, lendületes, 
professzionális csapat tagjának lenni.

Esking kft.

4032 Debrecen,  
Komlóssy út 47. fszt.

+36 70 637 6161
iroDa@nagyerDeiingatlan.hu

www.nagyerDeiingatlan.hu

www.greatforest.hu

NAGYERDE I
INGATLANIRODA
WWW.NAGYERDEIINGATLAN.HU

A Schaeffler-csoport globálisan tevékenykedő autóipari és 
ipari beszállító. A legmagasabb minőség, a kimagasló tech-
nológia és a fejlett innovációs erő jelentik a Schaeffler-cso-
port tartós sikerének alapját. Motorokba, sebességváltók-
ba és járművekbe gyártott precíziós komponensekkel és 
rendszerekkel, valamint a sokrétű ipari felhasználásra alkal-
mas gördülő- és csúszócsapágy-megoldásaival a Schaeff- 
ler-csoport már napjainkban is döntő mértékben járul 
hozzá a „Holnap mobilitásához“. 2016-ban a technológiai 
vállalat mintegy 13,3 milliárd eurós árbevételt ért el. Közel 
87 900 munkavállalójával a Schaeffler a világon az egyik 
legnagyobb családi tulajdonban lévő vállalat, mely több 

mint 50 országban telepített közel 170 gyárával olyan 
világméretű hálózattal rendelkezik, mely termelő üzeme-
ket, kutatási és fejlesztési részleget és forgalmazó cégeket 
foglal magában.

A Schaeffler debreceni gyára, az FAG Magyarország Ipari 
Kft. kúpgörgős csapágyak gyártásával foglalkozik. Válla-
latunk 1999-es megalapítása óta a cégcsoporton belül a 
kúpgörgős csapágygyártás európai fellegvárává nőtte ki 
magát. Termékeink közel 80 százalékát az autóipar számá-
ra gyártjuk, olyan neves autógyáraknak, mint a Volkswa-
gen, a Ford, a Volvo vagy a BMW. 

FAG MAGyArorszáG IpArI KFt.

4031 Debrecen,  
Határ út 1/D

+36 52 581 740
job@scHaeffler.com

Http://www.scHaeffler.Hu

MI, A GENERALI
A Generali 2016-ban ünnepelte 185 éves jubileumát. Ezen 
időszak alatt a Generali név világszerte összeforrt a korrekt és 
szakértő biztosítás fogalmával.
Stabil alapokra építve törekszünk folyamatosan egy megújuló, 
egyszerűbb, okosabb és gyorsabb működés irányába. 
SIKEREINK TITKA ÉRTÉKEINKBEN REJLIK
• Teljesítjük vállalásainkat • Megbecsüljük egymást
• Nyitottak vagyunk •Teszünk a közösségekért
ÉPÍTS NÁLUNK KARRIERT: LEGYEN EZ ÉLETED PROJEKTJE!
Életed projektje egy vállalkozással indul, amihez minden tá-
mogatást megadunk Neked! Akarod?

•  Nálunk folyamatos háttértámogatást kaphatsz a szakma 
nagyjaitól.

• Fekete öves értékesítési szakértőt faragunk belőled.
•  Nálunk szabadon dolgozhatsz saját elképzeléseid és időbe-

osztásod szerint.
•  Nagy múltú, nemzetközi márkával a hátad mögött építhe-

ted magad.
•  Minket érdekel, mi az, ami fontos neked; közösen határoz-

zuk meg a céljainkat.
• Itt tényleg van karrierút, rajtad múlik, meddig jutsz.

 Jól hangzik? Várunk a Generali standjánál!

Generali Biztosító zrt.

4025 Debrecen,  
Piac utca 49–51.

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

www.generali.com
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HSA Kft.

4024 Debrecen, 
 Piac u 58. 1/1

+36 52 446 991
job@hsakft.hu

www.hsakft.hu

Ha munka és Kelet-Magyarország, akkor a HSA megke-
rülhetetlen. A régió egyik vezető munkaerő-közvetítő és 
-kölcsönző cége vagyunk: a debreceni központunk mellett 
további 13 városban működtetünk irodát, amelyekben sze-
mélyesen is szeretettel várjuk a munka iránt érdeklődőket. 
Szerintünk az álláskereső nem robot, a munkaadó pedig 
nem rabszolgatartó – ezen elv mentén működünk sikeresen 
már 17 éve. A HSA-s dolgozók zöme állt a „másik oldalon” 
is, ügyvezetőnk, Mátyás László – például – annak idején  
újságkihordással kezdte karrierjét diákmunkában. Mi ma-
gunk is kelet-magyarországiak vagyunk; ismerjük az itt élő 
emberek problémáit. Ezért is fontos nekünk, hogy a munka-

vállalóink 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 betaní-
tott munkaköröktől kezdve a mérnöki, vezetői pozíciókig a 
legkülönbözőbb területeken. Ez évi 365 nappal számolva 
azt jelenti, hogy naponta 5 ember állást talál a HSA-n ke-
resztül. Neked is tudunk segíteni! 
 www.hsakft.hu

A HVG Karrier Plusz kiadvány idei számát átveheted a Debreceni Állásbörze ideje alatt a Karrier Plusz standnál. A kötetben 
több mint 140 cég állásajánlatát, bemutatkozó videóit találod, valamint hasznos információkat az elhelyezkedés legújabb 
trendjeiről.

HVG Kiadó Zrt. 

1037 Budapest,  
Montevideó u. 14.
+36 30 557 0666

o.fekete@hvg.hu

www.joBline.hu/karrierplusz

ITK HoldIng ZrT.

1045 budapest,  
IstvántelkI út 8.

+36 1 422 1650
Info@Intertanker.hu

www.ItkholdIng.hu

Az ITK cégcsoport  tagjaként – közszolgáltatóként – az  
INTER TAN-KER Zrt. a közösségi közlekedésben a 
személyszállítási tevékenység keretén belül operátori 
tevékenységet végez. 
Fő feladata: a gépjárművek üzemeltetése, bérbeadása, 
karbantartása, szerkezeti és karosszéria-javítása. Egyúttal 
végzi a járművek első forgalomba helyezését, időszakos 
műszaki vizsgáztatását, eredetiségvizsgálatát is. 
 

A cégcsoport tagként az INTER TRACTION ELECTRICS 
Kft. tervezési, fejlesztési tevékenységet lát el a jármű-, 
gépjármű-, autóbuszalváz és -felépítmények, hajtásláncok, 
futóművek és kiegészítő termékek területén.
Fő feladata: a jármű-, gépjármű-, autóbuszalváz és -felépít-
mények, hajtásláncok, elektromos hajtásláncok gyártása.
 
Mindkét táraság hosszú távú, biztos munkahelyeket kínál 
leendő munkatársainak korszerűen felszerelt üzemeiben.

Ha a legjobbak akarunk maradni,  
a legjobbakkal kell dolgoznunk.”
 
A tízéves IT Services Hungary (ITSH) budapesti, pécsi, 
debreceni és szegedi telephelyein ma már több mint 5300 
fő dolgozik, a következő két évben pedig várhatóan több 
száz új munkahelyet teremt a vállalat Magyarországon. 
Az elmúlt évtizedben azonban nemcsak az ITSH létszáma 
nőtt folyamatosan: sokszínűbb és egyre komplexebb lett a 
cég által végzett feladatok portfoliója, ezzel párhuzamosan 
pedig az itt dolgozók szaktudása is.
Az IT Services Hungary a tudásba fektet: azonban nem elég 

megtalálni és megszerezni, de meg is kell tudni tartani a jó 
szaktudással rendelkező munkatársakat. A vállalat célja, 
hogy a szakirányú képzést kínáló egyetemekről kikerülő 
fiatalok az ITSH-t válasszák. Kiváló az ITSH és a Debreceni 
Egyetem közötti kialakított partnerség is. A két szervezet 
2009 óta dolgozik együtt speciális informatikai képzések, 
német szaknyelvi oktatás, illetve K+F és ösztöndíjprogramok 
keretében, ennek pedig szemmel láthatók az eredményei. 
Az ITSH debreceni telephelyén 1 800 szakemberének 
mintegy 80 százaléka a Debreceni Egyetemen végzett. Az 
egyetem szenátusa tavaly Alumni-díjban is részesítette az 
ITSH-t, amire rendkívül büszke a vállalat. 

IT ServIceS Hungary

1117 Budapest,  
NeumaNN JáNos u. 1/C.

+36 1 456 5400
FmB-ts-ItsH-INFo@t-systems.Com

www.It-servICes.Hu

A Joker-Diák Munkaerő-szervező Iskolaszövetkezet vezetői 1995 
óta foglalkoznak munkaerő-szervezéssel. Szakmai tapasztalatunk-
nak köszönhetően, az Ön munkaigényét is képesek vagyunk meg-
bízhatóan megvalósítani.
Hogyan spórolhat Ön időt, pénzt és ráfordított energiát hatékony 
munkaerő-szervezéssel?
Jó hír, hogy már léteznek alternatív megoldások, mint például a 
munkaerő-szervezés. Így megspórolható a munkaügyi adminiszt-
ráció, és költségként elszámolható.
Milyen anyagi és szakmai előnyökhöz juthat, ha ránk bízza magát?
Diákmunka során Önnek nem kell bajlódni a munkavégzéshez 
kapcsolódó adókkal és járulékokkal. Minden esetben megbízási 

szerződéssel kapcsolódunk megbízóinkhoz, így a munkabér az Ön 
esetében is elszámolható költségként fog jelentkezni.
Szolgáltatásunk garanciális, ugyanis: 
• betegség esetén új munkaerőt biztosítunk, 
• ha nincs megelégedve, új munkaerőt küldünk.
Diákok alkalmazásából származó további előnyök:
• csak a ledolgozott órákat kell fizetni. 
• nincs szabadság, betegség miatti munkakiesés. 
Milyen esetekben érdemes a diákmunkát igénybe venni?
A következő területeken nagy tapasztalattal rendelkezünk: 
• csomagolási, könnyű fizikai, adminisztratív, call centeres munkák, 
• szabadidős, hostess, fordítási, fürdőszolgáltatási tevékenységek.

Joker Diák Munkaerő-szervező iskolaszövetkezet

4024 Debrecen, 
csapó u. 28 II/4

+36 30 3499 299
Info@jokerDIak.hu

www.jokerDIak.hu
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A világ egyik legismertebb repülőgépalkatrész-gyártó vállala-
ta hozza létre mérnöki központját Debrecenben, a Déli Ipari 
Parkban. A német, neutraublingi központú Krones Group 
tervezéssel, fejlesztéssel, gépgyártással, illetve gyártósorok 
üzemeltetésével foglalkozik a töltés- és csomagolástechni-
ka teljes területén. A vállalat termékportfólióját kiegészíti 
az informatika, intralogisztika, gyártástervezés és in-house 
szelepek tervezése. A sokéves tapasztalat és innovativitás 
segít a gyártás, line szakértelem, folyamattechnológia, mik-
robiológia és információtechnológia szinergizálásában, ami a 
vállalatot a világ vezető értékesítőjévé emelte. 

A fő ügyfélcsoportok a sörfőzdék és italgyártók, valamint 
az élelmiszer-, vegyi, gyógyszerészeti és kozmetikai ipar. A 
Krones világszerte 14 500 munkavállalót foglalkoztat, és 
termékeinek mintegy 90 százalékát külföldön értékesíti. Az 
1951-ben alapított Krones 2016-ban 3,3 milliárd euró, azaz 
1000 milliárd forint árbevétellel zárt. A vállalatcsoport a Kro-
nes AG-n kívül több mint 90 leányvállalatot és további érté-
kesítési vállalatokat is magában foglal. 

Krones Ag

93073 NeutraubliNg, germaNy

+49 9401 70-0
iNfo@kroNes.com 

or joiN-us-iN-debreceN@kroNes.com

www.kroNes.com

L-SOFT ZrT.

4400 Nyíregyháza,  
Dózsa györgy út 41.

+36 42 503 000
iNfo@lsoft.hu; hr@lsoft.hu

www.lsoft.hu/cegismerteto/karrier/ 

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

Szakértőink a szoftverfejlesztés területén műszaki szakirányú 
végzettségű informatikusok; mindkét üzletágban foglalkozta-
tunk jövedelemelszámolás, társadalombiztosítási elszámolások,  
cafeteria és adó szakterületeken többéves szakmai tapasztalat-
tal rendelkező szakmai szakirányú végzettségű szakembereket.  
Társaságunk Budapesten és Nyíregyházán rendelkezik telep-
hellyel, valamint Tégláson kihelyezett bérügyviteli szolgáltató-
irodával.
Szakmai elismertségünket erősíti, hogy a NAV felkérésére  
– mint külső szakértői csapat – véleményezhetjük a társaság 
működési területét érintő fontosabb jogszabályok módosítá-
sainak tervezetét.

A MÁV-csoport tevékenysége az egész országra kiterjed. Az 
anyavállalat MÁV Zrt. mintegy 7000 kilométer hosszú vasúti 
pályahálózat és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények 
üzemeltetését, karbantartását végzi, a vasúti forgalmat szer-
vezi és működteti.
A személyszállító leányvállalat, a MÁV-START Zrt. naponta 
közel 3000 vonatot közlekedtet, éves utasszáma az utóbbi 
két évben emelkedett, megközelíti a 140 milliót. A vállalat 
ezenkívül jelentős vontatási szolgáltatást is biztosít a piacon. 
Emellett járműkarbantartással és -javítással is foglalkozik.  
E tevékenységek nemrég kiegészültek az újrainduló hazai 
vasúti járműgyártással.

A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. jelenleg beszerzési, kész-
letgazdálkodási, számviteli, ügyviteli, humán és informatikai 
szolgáltatásokat nyújt. 
A MÁV FKG Felépítmény-karbantartó és Gépjavító Kft. ha-
zánk egyik legjelentősebb, pályaépítéssel és -karbantartás-
sal, valamint gép- és alkatrészgyártással foglalkozó társasága.
A MÁV-HÉV Zrt. nagyságrendileg 100 kilométeres hálóza-
ton folytat vasúti személyszállítási tevékenységet Budapest 
elővárosában.
Vállalatainkhoz rendszeresen keresünk munkatársakat az or-
szág különböző településein, számos szakterületre.
 Nálunk Tiéd a pálya!

MÁV-csoport

1087 Budapest,  
Könyves Kálmán Krt. 54-60.

+36 1 511 4334
Karrier@mav.hu

www.mavcsoport.hu

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

Az MKB Bank folyamatosan figyelemmel követi az 
ügyfelek személyes igényeinek alakulását. Az így szerzett 
tapasztalatok alapján az MKB Bank aktívan támogatja az 
online banki megoldások hazai fejlesztéseit, – és ezzel 
párhuzamosan – sikerrel honosítja meg Magyarországon 

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

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

MKB BanK Zrt.

Budapest,  
Váci utca 38.

azenkarrierem@mkB.hu

www.mkB.hu

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 országos 
működésű, foglalkoztatási célú civil szervezet. Alapítói és tagjai sok éves 
szakmai tapasztalattal rendelkeznek a munkaerő-kölcsönzés, -közvetítés, 
felnőttképzés és humán erőforrás menedzsment területén. Aktívan tá-
mogatják 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 munkaerő-piaci szol-
gáltatásaink; számos pályázati és saját forrásból megvalósult projektnek 
köszönhetően a szervezet és tevékenységei bekerültek a köztudatba, 
szakmapolitikai kapcsolatrendszerünk jelentősen bővült. 

Főbb szolgáltatásaink a munkavállalóknak:
• egyéni és csoportos fejlesztések
• egyéni munkavállalási terv készítése
• rehabilitációs célú, foglalkoztatást elősegítő tanácsadás
•  általános munkaerő-piaci információnyújtás  

(önéletrajz, motivációs levél elkészítése)
•  munkalehetőségekre történő közvetítés,  

munkába állás segítése, utókövetés.
Főbb szolgáltatásaink a munkáltatóknak: 
• munkakörfeltárás, munkakörelemzés
• munkáltatói fórumok szervezése, érzékenyítés
• munkaerő-közvetítés
• munkaerőfelvétel segítése, utókövetés.
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NatioNal iNstrumeNts

4031 Debrecen,  
Határ út 1/a

+36 52 515 400
niH.toborzok@ni.com

Hungary.ni.com

together we’re chaNgiNg the world
„Együtt megváltoztatjuk a világot” – ez az NI hitvallása
A mérés- és irányításautomatizálás területén piacvezető, 
amerikai székhelyű National Instruments 2001-ben hozta 
létre első tengerentúli gyártóbázisát Debrecenben. Az elmúlt 
15 évben a 200 fős cégből több mint 1 100 főt foglalkoztató 
munkáltatóvá nőttük ki magunkat. Folyamatos fejlődésünk 
mellett büszkék vagyunk emberközpontú vállalati kultúránk-
ra, és arra, hogy olyan rendszereket biztosítunk a mérnökök 
és tudósok számára, melyek megváltoztatják a bennünket 
körülvevő világot.
Ügyfeleink között olyan cégek szerepelnek, mint az Airbus, a 

Subaru és a Hyundai, de termékeinket a NASA is használja a 
kutatásaik során. Az innováció melletti elkötelezettségünk-
nek köszönhetően az NI Hungary Kft. ma már az elektronikai 
eszközök gyártása mellett 12 különböző területen foglalkoz-
tat munkatársakat. 
Debreceni telephelyünk számos helyi, regionális és globális 
központnak ad otthont. Részlegeink között szerepelnek – 
többek között – a Mérnökség, az IT, a Kutatás-fejlesztés, a 
Pénzügyi és Jogi osztályok, valamint a Service Center.
Munkatársainkat modern, inspiráló munkakörnyezet várja, 
melyben a belső tréningeken és szakmai kihívásokon keresz-
tül folyamatosan fejlődhetnek.

NN Biztosító zrt.

1068 Budapest,  
dózsa GyörGy út 84/B.

+ 36 30 515 4897
vas.laszlo2@nn.hu

www.nn.hu

Az NN Csoport biztosítási és vagyonkezelő cégcsoport, mely 
több mint 18 országban van jelen, jelentős piaci pozíciókban.  
Az NN Csoport = Önálló vállalkozás, biztos vállalati háttér.
Miért keresünk biztosítási tanácsadókat? Felértékelődött az ön-
gondoskodás
Az utóbbi évek adatai és tapasztalataink alapján egyre nagyobb 
szerepet kap az önfinanszírozás, nyugdíjrendszerünk fenntartha-
tósága pedig kihívások előtt áll, így felértékelődött az öngondos-
kodás, a tudatos pénzügyi tervezés szerepe. Szükség van tehát 
olyan szakemberekre, akik ügyfeleink számára segítik a legelő-
nyösebb döntés meghozatalát. Az ügyfelek személyes kiszolgá-
lása felelősség, ezért bővítjük tanácsadói hálózatunkat megbíz-
ható és elhivatott biztosítási tanácsadókkal.

Önből is sikeres tanácsadó válhat, ha:
• könnyen teremt kapcsolatot
• érdeklődik az emberi sorsok iránt
•  hisz az életbiztosítási és nyugdíjbiztosítási termékek nyújtotta 

védelem értékében
• érdekli a szakma és az üzleti élet
• szeretne pénzügyi területen sikeres vállalkozást építeni
•  fontos Önnek a változatosság,  

és az, hogy maga oszthassa be az idejét
• kész a folyamatos szakmai fejlődésre és tanulásra

Látogasson el a www.nn.hu/karrier oldalra, vagy küldje el ön-
életrajzát a toborzas@nn.hu e-mail címre.

A Teva, a világ vezető generikus gyógyszergyártója,
Téged is vár csapatába! 
 
A Teva Gyógyszergyár Zrt. kimagasló gyártókapacitásával és vi-
lágszínvonalú kutatói tevékenységével a Teva-csoport meghatá-
rozó tagja. Telephelyeink, Debrecen és Sajóbábony a különféle 
gyógyszerkészítmények előállítására specializálódtak, Budapes-
ten a hazai gyógyszerkereskedelmet irányítjuk. Folyamatosan 
fejlesztjük telephelyeinket, így mára a világszínvonalú berende-
zéseket és technológiát felvonultató üzemeinkben 1800 kolléga 
dolgozik. Debrecenben a szilárd és félszilárd (tabletta, drazsé, 
kapszula) termékek előállítása specializálódtunk, emellett ható-

anyaggyártásunk is kiemelkedő. A termelés mellett mind a ge-
nerikus, mind az innovatív készítmények terén kiemelkedő szín-
vonalú kutatás-fejlesztést folytatunk, és nálunk található a Teva 
egyik Európai Generikus K+F Központja is. Ha a megszerzett 
tudásodat szeretnéd kamatoztatni, motivációt érzel arra, hogy 
munkáddal mások életét jobbá tedd, és egy nagy múltú, folya-
matosan megújuló céghez szeretnél csatlakozni, akkor várjuk 
jelentkezésed a http://job.teva.hu oldalon, ahol minden aktuális 
nyitott pozíciónkat megtalálod.

Cégünkről bővebb információt a www.teva.hu oldalon találsz.

Teva GyóGyszerGyár zrT. 

4042 Debrecen,  
Pallagi út 13.

+36 52 515 100
hr-Debrecen@teva.hu

www.teva.hu

thyssenkrupp presta hungary kft.
A thyssenkrupp AG világszerte 76 országban 156 000 munka-
vállalót foglalkoztat számos ipari és szolgáltató szegmensben.  
Cégünk Magyarországon 1999 óta van jelen, és folyamatosan 
növekszik; telephelyeink Budapesten, Debrecenben, Győrben 
és Jászfényszarun találhatók. 
2017 májusában 100 ezer négyzetméteren új gyáregység épí-
tését kezdtük meg Debrecenben, ahol rugók és stabilizátorok 
gyártását indítjuk el hamarosan. A tervek szerint évente több 
mint 6 millió csavarrugót és stabilizátort szállítunk majd neves 
autógyártók részére, ezért 250 fővel növeljük debreceni egy-
ségünk létszámát.
A vállalaton belül egyedülálló, budapesti székhelyű autóipa-

ri K+F Kompetencia Központunk világszínvonalú elektromos 
kormányrendszereket és szoftvereket fejleszt főképp prémi-
um autógyártók, többek között a BMW és a Daimler számára. 
A jelenleg több mint 600 fős mérnöki központunkban olyan 
technológiákkal is foglalkozunk, mint az önvezető autók kor-
mányzása, vagy a mechanikai kapcsolat nélküli kormányzás.
Győri üzemünkben – 110 – munkatársunkkal az Audi szá-
mára szállítunk JIS rendszerben előre szerelt futóműveket. 
Jászfényszarun – a jelenleg megvalósítás alatt lévő, mintegy 
33 milliárd forintos beruházás eredményeképp – 500 kollé-
gánkkal kormányrendszerek és hengerfejbe integrált vezér-
műtengelyek gyártását végezzük.

1113 Budapest,  
daróczi út 1–3.

+36 1 873 6194
kinga.vasarhelyi@thyssenkrupp.com

www.thyssenkrupp-presta.hu

2004. május 19-én Katowice repülőteréről felszállt az első 
WIZZ-járat. Alapítása óta folyamatosan növelte forgalmát, 2016-
ban 23 millió utast szállított Közép- és Kelet-Európa legnagyobb 
diszkont légitársaságaként. 3300 jól felkészült munkatárs dolgo-
zik földön és levegőben, hogy a WIZZ sikere töretlen maradjon. 
A multikulturális légkör garantált, magyar, lengyel, brit, holland, 
német, kanadai, francia szakemberek is dolgoznak a Wizz Airnél.
A cég tökélyre fejlesztette a diszkont légi személyszállítás mo-
delljét, alacsonyan tartja basic viteldíját, az utasok igényei szerint 
folyamatosan fejleszti kiegészítő szolgáltatásait, járathálózatát.
A nyomtatott jegy nélküli utazás, a másodlagos repülőterek 
használata, az egyosztályos üléskonfiguráció, az opcionális étel- 

és italválaszték és a csúcstechnológiájú repülőgépek hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a költségek a legalacsonyabbak maradjanak.
A 85 darab Airbus A320-as és A321-es repülőgépből álló flot-
ta 2017 végéig három vadonatúj, 230 üléses A321ceo modellel 
bővül, 2018-ig pedig 17 további repülőgép áll üzembe a WIZZ 
hálózatában.
2017 elején 28 Wizz Air-bázis üzemelt 550+ útvonalon, 142+ 
reptérről.
A WIZZ-nél a hangsúly a „plusz”-on, az állandó növekedésen 
van: mire ezt olvasod, szinte biztos, hogy új járatokkal bővült 
kínálatunk.

Wizz Air

Laurus Offices,  
Kőér street 2/A,   

BuiLding B,  
H-1103 , BudApest, HungAry

Https://wizzAir.com/#/
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Ha szereted a nagy járműveket, az olajszagot,  
és lenne kedved egy fejlődő magyar vállalkozás tagjaként 

autóbuszokat javítani, akkor köztünk a helyed! 

Csapatunkba, Debrecenbe

autóbusz-szerelőket 
várunk.

 ha „öreg szaki” vagy, az sem, ha pályakezdő. 
	Mi szívesen fogadunk, ha szükséges, tanítunk is. 
		Ha van autószerelői/autóvillamossági végzettséged,  

esetleg tapasztalatod,  
jogosítványod, és szeretnél hosszú távon velünk tartani,  
akkor csatlakozz hozzánk! 

		van „C” vagy „D” kategóriás jogosítványod,  
de ezek nélkül is örömmel fogadunk.

		Versenyképes fizetést.
		Tanulhatsz, mert támogatjuk,  

idővel karriert is befuthatsz, mert nekünk fontos,  
hogy a velünk dolgozók megtalálják a számításaikat. 

	És ha messziről jössz, szállást is tudunk biztosítani.
Ha lenne kedved velünk tartani, és nem bánod, hogy folyamatos műszakban kell dolgozni, 

várjuk jelentkezésed a hr@itkholding.hu e-mail címre.

Nem baj,

Jó ha,

Mit igérünk?

A Sweet-Line 98 Kft. 19 éves szakmai 
múlttal, tapasztalatokkal rendelkező 
kereskedelmi cég, ami mintegy nyolc-
ezer terméket forgalmaz Magyaror-
szágon, mintegy 600 terméknek ki-
zárólagos forgalmazója, tíz országból 
importál termékeket – az EU-ból, az 
EU-n kívülről, tengeren túlról, Ko-
reából. Főbb értékesítési területek: 
kiskereskedelmi értékesítés Kelet-Ma-
gyarországon, nagykereskedelmi érté-
kesítés országos disztribúcióval, C+C 
értékestés, diszkontok üzemeltetése.

Integrált vállalatirányítási rendszer 
fogja össze a beszerzési, értékesítési, 
kommisiózási, logisztikai feladatokat 
az irodai háttérmunkával. 

Számunkra nagyon fontos, hogy mi-
nőségi szolgáltatást tudjunk nyújtani 
a kereskedelemben. Folyamatosan 
fejlesztjük értékesítési rendszerün-
ket mind informatika, mind  eszköz és 
szakképzés területén,  másrészt a be-

szerzés területén is nagyon fontos az 
innováció. Rendszeresen részt veszünk 
nemzetközi szakkiállításokon Euró-
pa-szerte, gyakran járunk külföldre 
tárgyalni üzleti partnereinkhez. Termé-
keink forgalmazásánál főbb szempont 
a vásárlói igények, a termékek minősé-
ge, beltartalma, csomagolása.

Jelenleg közel 100 dolgozónak biztosí-
tunk munkát hosszú távon; mivel igen 
dinamikusan fejlődik vállalkozásunk, 
folyamatosan keressük azon új mun-
katársakat, akik elhivatottak a tekintet-
ben, hogy a Sweet-Line 98 Kft. fiatalos, 
lendületes csapatát erősíteni szeretnék.

Jelenleg irodai háttérmunkára ke-
resünk agilis, dinamikus import ma-
nagert és területi képviselőket, ke-
reskedelmi asszisztenst, valamint a 
vevőkörünk még minőségibb és ha-
tékonyabb kiszolgálására kommisiós, 
sortöltő és pénztáros munkavállaló-
kat.

4030 DEBRECEN, EPRESKERT U. 1.

(el)Végre hírportál! www.civishir.hu
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Szécsi Noémi: Egyformák vagytok
Várható megjelenés: 2017. október, Terjedelem: 240 oldal
Tervezett ár: 3 999 forint, Magvető Kiadó

egy igaz barátság története
a főszerepben az oscar-díjas judi dench.
Az Oscar-díjas Judi Dench új filmje 
különleges igaz történet egy szokatlan 
barátságról Viktória királynő jelen-
tős uralkodásának kései éveiből. Ab-
dul Karim, a fiatal tisztviselő Indiából 
Angliába utazik, hogy részt vegyen a 
királynő Arany Jubileumán, és meg-
lepve tapasztalja, hogy maga a királynő 
veszi pártfogásába. Amikor a királynő 
elkezdi firtatni régóta birtokolt poszt-
jának korlátait, váratlan és elkötelezett 
szövetség jön létre közte és a férfi közt, 
és olyan lojálisak egymáshoz, hogy az 
udvartartás és a belső körök megpró-
bálják szétzúzni ezt a viszonyt.
Ahogy a barátság mélyül, a királynő új 
szemmel kezdi látni a világot, és boldo-
gan nyeri vissza emberi mivoltát.

egyformák 
vagytok
A kamera pásztáz: a belvárosi lakásétterem lu-
xus házibulijától, ahol a budapesti kulturális elit 
felvonul, a romkocsmanegyeden át a régmúltat 
újrajátszó filmsorozat forgatásáig. A dialógus 
az Angliából hazatért szabad szájú könyvkiadói 
jogásznő és a filmforgatáson szakértő labilis 
idegrendszerű történésznő között folyik. Kisebb 
szerepekben felvonulnak még az örök feladatuk 
szerint traumákat okozó családtagok, valahai 
és jelenlegi szerelmek, az állandó női riválisok, 
a jól induló pályákat kisiklató mentorok, vala-
mint egy kísérteteket látó örökösnő.
Szécsi Noémi harsány színekkel festő, jelenről 
szóló történelmi regényében futnak össze (vagy 
feslenek szét végérvényesen) a Bárdy-család 
történetének a Nyughatatlanokban és a Gondo-
latolvasóban megismert szálai. Az Egyformák 
vagytok ugyanakkor önmagában megálló törté-
net. Azt mutatja meg, miért csak akkor válnak 
láthatóvá a múlt visszajáró kísértetei, amikor rá-
ébredünk, hogy saját életünk szereplői, köztük 
mi magunk is, kísértetekké váltak.

Ha a nőnek  
két szerelme van...
Lehetünk-e boldogok egy párkapcsolatban, ahol 
többen vagyunk kettőnél?
Annabellának két élete van: két lakhe-
lye, két állása, két baráti köre és nem 
utolsósorban: két szerelme. Az évek 
során mesterien megtanulta külön-
választani a világait és elrejteni kínzó 
lelkifurdalását, ám egy nap megtudja, 
hogy gyermeket vár, és onnantól min-
den megváltozik… Szeretne őszintén 

élni, de képtelen 
megtenni az első 
lépést. Amikor az 
interneten rátalál 
a Sokszívűek Tár-
saságára – akik 
épp úgy élnek, 
ahogy ő, csak 
mindezt etikusan, 
az összes szerelmi 
partnerüket beavatva teszik –, úgy érzi, 
új családra lelt… Vajon képes lesz eb-
ben a kívülről szürreálisnak tűnő világ-
ban boldogságra találni? 
A poliamoria, azaz az etikus többsze-
relműség ma már Magyarországon is 
egyre nagyobb teret hódító párkapcso-
lati forma. 
Milyen egy ilyen élet a társadalom tük-
rében, és miként győzik le a poliamo-
rok a gyilkos féltékenységet? 
Szurovecz Kitti hónapokon át 
nyomon követte több hazai poliamor 
pár és család életét, hogy ezekről a nem 
mindennapi kapcsolatokról fiktív tör-
ténetbe ágyazott, ámde hiteles képet 
festhessen.  

Viktória királynő és Abdul
Victoria and Abdul
feliratos angol–amerikai életrajzi dráma, 106 perc
Korhatár: 12 
Rendező: Stephen Frears
Főbb szerepekben: Judi Dench, Ali Fazal, 
Eddie Izzard, Olivia Williams

Szurovecz Kitti: A sokszívű
Terjedelem: 352 oldal, Kötés: kartonált
Ár: 3 499 forint, Athenaeum Kiadó

www.civishir.hu



MAXimum zene: 
RÁDIÓ MAX!

Hallgassa 
online!

maxfm.hu
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További információk: www.lovasshow.hu
Jegyinformáció: www.jegy.hu

Szinte napra pontosan egy évvel a 
Bécsi Spanyol Lovasiskola fantasz-
tikus budapesti előadása után ismét 
világszínvonalú lovas fiesztának 
ad otthont a Papp László Budapest  
Sportaréna. Az Auditórium Hun-
garicum szervezésében Spanyol- 
ország és talán a világ legjobb lovasai, 
a Spanyol Királyi Lovasiskola tagjai 
december 2-án és 3-án a magyar fő-
városban mutatják be Andalúz Fiesta 
című lovas színházi előadásukat.
Az Andalúz Fiesta főszereplői a Cór-
doba Ecuestre Spanyol Királyi Lo-
vasiskola fantasztikus képességű lo-
vai, profi lovasai és a flamenco tánc. 
A temperamentumos, mediterrán 
hangvételű előadásban 50 ló és lovasa 
mellett a világon egyedülálló módon 
– flamenco táncosnők is szerepelnek, 
a zenei aláfestésről pedig szimfoni-
kus nagyzenekar gondoskodik. A 

budapesti előadásokhoz két világhírű 
magyar előadóművész is csatlakozik: 
a Kossuth-díjas Miklósa Erika 
Carmenként, lóháton jelenik meg az 
előadásban, partnere pedig a szin-
tén Kossuth-díjas Kiss B. Atilla 
operaénekes lesz. Az énekeseket és a 
szimfonikus zenekart Déri András 
vezényli, a kétrészes előadás rendező-
je: Meskó Zsolt.
A lovasszínházi előadás további ma-
gyar fellépői között szerepel a Kol-
tai Polett vezette, nyolc gyönyörű 
fekete paripával bemutatott dámalo-
vas karusszel, Szegedi Gábor fo-
gathajtó világbajnok pedig négylovas 
hintóval hajt majd az Aréna küzdő-
terére. Az Andalúz Fiesta az utánoz-
hatatlan szépségű spanyol lovak, a 
fülbemászó zene és a világsztár éne-
kesek mellett olyan különlegességek-
kel is szolgál, mint az Aréna légteré-
ben lebegő flamenco táncosok.
A Córdoba Ecuestre Spanyol Királyi 
Lovasiskola az ország legnagyobb ré-
giója, Andalúzia legismertebb kultu-
rális nagykövete. Előadásaikkal oda-
haza, Córdobában, külföldi turnéikon 
is az andalúz életérzést népszerűsítik, 
a lovaglás, a zene, a tánc és az ének 
összhangjával pedig néhány órára An-
dalúziába varázsolják a nézőket, bár-
hol is legyenek épp a világban.
Andalúz Fiesta, a spanyol király lova-
saival és Miklósa Erikával, december 
2-án és 3-án az Arénában. 
Találkozzunk a Fiestán! Ollé!

ollé!  
Lovas 

táncvarázslat 
az Arénában

 
andalúz Fiesta 

gyönyörű állatokkal, 
forró flamencóval 

és profi táncosokkal.
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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,
gipszkartonok, profilok 

és kiegészítők.
helyben  

számítógépes színkeverés.
AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2017. OKTÓBER 13-TÓL NOVEMBER 26-IG.

Őszi 

AKCIÓ 
a Fest-É-Ker-nél!

Széri glett 20 kg.

 
138 Ft/kg

2760 Ft 

Tilatex beltéri falfesték 
16 lit. 

 
330,62 Ft/lit.

5290 Ft 

Projekt Speciál flexibilis 
csemperagasztó, 25 kgr 

 
79,8 Ft/kg

1995 Ft 

Düfa HD80  
homlokzatfesték, fehér, 

15 lit.

 
559,34 Ft/lit.

Német minőség 
kedvező ár!!!

8390 Ft 



28 CívisCaféHirdeTés



29CívisCafé HirdeTés

„Tudod, karácsonykor az ember  
mindig hisz egy kissé a csodában, 
nemcsak te és én, hanem az egész  
világ, az egész emberiség, amint 
mondják, hiszen ezért van az ünnep, 
mert nem lehet a csoda nélkül élni.”         
 /Márai Sándor/

Gyermekkoromban az az egy szem narancs, 
melyet ajándékként a fa alatt találtam, maga 
volt a csoda, egészen újévig vártam vele, 
hogy megkóstoljam. A testvéremét már 
megettük, de az enyém finomabb volt...
Felnőtté válásom ideje alatt a narancs egy 
egész ünnepsorozattá növekedett, hiszen 
a karácsonyi ünnepkör advent első vasár-
napjától a vízkereszt ünnepéig tart. A vá-
rakozási időszakban vannak olyan napok, 
melyekhez  hiedelmek, népszokások kap-
csolódnak. Ilyen a Luca-nap: az év legrö-
videbb napján tilos szőni-fonni, mosni, de 
kölcsönadni sem okos dolog, mert ekkor 
(december 13-án) a dolgok boszorkányok 
kezére kerülnek. Kellemes, vidám és tevé-

keny várakozás ez, melynek csúcspontja 
a karácsony. Az év legfontosabb ünnepe 
minden embernek az öröm, a szeretet, a 
békesség, a másikkal való törődés ünnepe.
Karácsonykor nemcsak a fenyőfát díszítem 
fel, hanem a lelkemet is, s hogy ezt meg-
mutassam, feldíszítem az egész otthonun-
kat. Izgatottan várom, hogy szeretteim 
egy szépen megterített asztal köré üljenek, 
felszelem az egy szem almát annyi részre, 
ahányan vagyunk, azért, hogy jövőre is 
együtt ünnepeljünk... Vacsora után ajándé-
kozás, közös éneklés, beszélgetés a gyertya 
fénye mellett. A legnagyobb ajándék, hogy 
együtt lehetünk azokkal, akik a legfonto-
sabbak számunkra.
 

„Egy pillanatnyi igazság megszépítheti, 
és meg is fog ja szépíteni a világot.
Egy pillanatnyi béke megmentheti,  
és meg is fog ja menteni a világot.
Egy pillanatnyi szeretet tökéletessé 
teheti, és tökéletessé is fog ja tenni a 
világot.”     /Sri Chinmoy/

A VILLEROY&BOCH karácsonyi kol-
lekciójának egyedi darabjai varázslatos-
sá teszik az ünnepnapokat. Évről  évre a 
mesék fantáziavilágában kalandozhatunk 
a zenélő porcelán házikók, porcelándo-
bozok, csodálatos függődíszek, asztali de-
korációk, mécsesek, gyertyák segítségével. 
Az ünnepi készülődést, teázást, kávézást 
hangulatossá teszik a VILLEROY&-
BOCH-ra jellemző formák és díszítések. 
Különösen elegánssá és meghitté teszi a 
családi ünnepet a minden évben újabb da-
rabokkal bővülő karácsonyi étkészlet. 
 

Szolgáltatásaink:
• egyénre szabott vásárlási lehetőség, 
• készletek összeállítása
• rendelés katalógusból
• vásárlási utalványok
• törzsvásárlói kedvezmények
• nászajándéklista vezetés
•  céges és protokollcsomagok  

összeállítása
• márkára jellemző díszcsomagolás
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Debreceni 21-es: 

Bana László
debreceniek, aki nagy utat jártak be, mire ide- és oda-
értek, ahol most vannak. sorozatunkban a helyi közélet 
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címsza-
vakban, amit maguk választanak. mi csak kérdezünk.  
Huszonegyet. 

Bana László a Dryvit Profi Kft. ügyvezető 
igazgatója 30 éve dolgozik az építőipar-
ban: csapatának „keze nyomát” őrzi a 
városban megannyi épület. Állítja, otthont 
kell választani, nem házat.

1. Évtizedek óta dolgozik az épí-
tőiparban. Nem ugyanarra van 
igény, mint a kezdetekkor. Alapve-
tően mi változott?

Az élet minden területe felgyorsult, és ez 
alól nem kivétel az építőipar sem. Rövidül-
nek a határidők, ami hatékonyabb munka-
végzést kíván. Újszerű technológiák léptek 
be, amik gyorsan változnak, és a megren-
delők is igényesebbé váltak. Ahhoz, hogy 
egy cég az építőipar élén járjon, tudnia kell 
ezekre a változásokra gyorsan reagálni.  
A minőség és a határidők betartása mellet 
jól szervezett munkafolyamatokra és ügy-
félközpontú, komplex szolgáltatáskörre van 
szükség, ezért felértékelődött a jól képzett 
fizikai munkaerő és a pontos mérnöki hát-
tér. Jó csapat nélkül egy építőipari vállalat 
nem tud jól működni.

2. Milyen az otthona? Saját maga ál-
modta meg/építette?

Természetesen saját magam terveztem 
a házat, de otthonná a feleségem és a 
gyermekeim tették. Egyébként egy tel-
jesen emberléptékű, túlzásoktól mentes 
egyszerű ház, ahol egyszerűen csak jó 
lenni.

3. Szakértőként mondja meg, hogy 
milyen/mekkora élettér az ideális 
egy átlagos, négytagú (szülők+két 
gyerek) családnak?

Mindenkinél más, hogy mekkora élettérre 
van szüksége, illetve lehetősége. Alapve-
tően az a véleményem, hogy a lakásoknak 
elsősorban nem reprezentációs célokat kell 
szolgálnia, hanem otthonnak kell lennie. 
Pont annyi legyen, amennyit értelmes funk-
ciókkal be lehet tölteni, nem több és nem 
kevesebb.

4. Végleg leáldozott a többgeneráci-
ós házaknak?

Sajnos igen, bár nekem az a szerencsém, 
hogy Anyu (ténylegesen az anyósom) külön 
lakrészben ugyan, de velünk él, és része-
se lehet a családunk mindennapjainak. Én 
hiszek benne, hogy az idősebb és a fiata-
labb korosztály sokat tanulhat egymástól, 
és jó hatással vannak egymásra. Ha nem is 
együtt, de egymás közelében tudnak élni.

5. Ha ma ingatlant kellene vásárolnia 
saját részre, milyet választana  
és hol?

Smart Home Debrecen! Viccet félretéve: 
mindenképp Debrecenben maradnék, és 
egy nyugodt környezetben vennék egy ker-
tes házat. Természetesen csak akkor, ha a 
szomszédaink és a barátaink is jönnének 
velünk.

6. Melyik munkájára a legbüszkébb?
Minden munkát úgy kell végezni, 

hogy az ember büszke lehessen arra, amit 
csinál. A legkisebb építménytől a legna-
gyobb épületig. Az elmúlt 30 évben alkal-
mazottként és cégvezetőként is nagyon 
sok szép és különleges épület létrehozásá-
ban vehettem részt, de azt hiszem, a leg-
büszkébb mégis arra a közösségre vagyok, 
akikkel együtt dolgozom és akikkel együtt 
alkotjuk a Dryvit Profi csapatát. Úgy érzem, 
hogy velük csaknem bármire képesek va-
gyunk.

7. Penész, huzat, összerepedező falak 
– korábban ezek voltak az új laká-
sok legnagyobb ellenségei. És ma?

Sok mai épület öncélú, felesleges túlzá-
sokkal, díszítésekkel. Ezek az esetenként 
túlbonyolított műszaki megoldások – pá-
rosítva gyengébb minőségű kivitelezéssel 
– a későbbiek folyamán nagy terhet és sok 
bosszúságot rónak a megrendelőre. Egy 
másik komoly problémát jelentenek azok 
a projektcégek, amik akár már egy évvel 
az átadás után megszűnnek, így mire elő-
jönnek az esetleges problémák az elkészült 

épületek, lakások kapcsán, nincs aki vál-
lalná a felelősséget és a garanciát, és ez 
rossz fényt vet az egész iparágra is.

8. Munkája során megannyi megren-
delővel került kapcsolatba. Ta-
pasztalt rendkívüli sztárallűrt? Ta-
lálkozott kielégíthetetlen igénnyel?

Azt hiszem, ebből a szempontból is szeren-
csésnek mondhatom magam, szinte kivé-
tel nélkül olyan ügyfelekkel, partnerekkel 
dolgozhattunk együtt, akikkel nagyon jó 
viszonyt ápolunk. Ennek köszönhetően a 
közös munka is gördülékenyebben tudott/
tud zajlani. Ez valószínű azért is van így, 
mert nem sajnáljuk az időt és az energi-
át az emberi kapcsolatok ápolására, és ez 
meg is térül: jó hangulatban könnyedebben 
megy a legnehezebb feladat is.

9. Nagy céget irányít. Milyen főnök a 
saját megítélése szerint?

Erről azt hiszem, a kollégáimat lenne ér-
demes megkérdezni. Én magamat vidám, 
kreatív embernek tartom. Igyekszem a 
munkatársaimnak biztonságos, szélsősé-
gektől mentes, harmonikus, ugyanakkor 
dinamikus, kihívásokban, munkában és 
sikerekben gazdag, emberi környezetet 
biztosítani.

10. Amikor komoly szakmai döntés-
helyzetbe kerül, kinek a szavára 
ad?

Alapvetően olyan emberekkel – most itt el-
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sősorban a kollégáimra gondolok – veszem 
körbe magamat, akik adott területen többet 
tudhatnak, mint én, így amikor szükséges, 
nyugodt szívvel kérem ki a véleményüket, 
amire adok is.

11. Ha szabadságra megy, merre veszi 
legszívesebben az irányt: észak, 
dél, kelet, nyugat?

Az irány tulajdonképpen mindegy, az szá-
mít, hogy kikkel. Azt a viszonylag rövid időt 
igyekszem a családommal, vagy a közeli 
barátaimmal tölteni, így bármelyik célál-
lomás tökéletes lehet. Ha nyaralok, akkor 
mindig az adott hely szépségeit, és nem a 
hiányosságait nézem.

12. Ünnepekkor hányan ülnek az asz-
talnál?

Szűkebb környezetben hatan, nagyobb ün-
nepekkor akár tizenöten is.

13. Három könyvet vihet magával a 
messzeségbe. Melyek lennének?

Az egyik A történelmi Magyarország szép-
ségei című könyv lenne, hogy mindig 
tudjam, hogy honnan jöttem és hova kell 
visszatérnem. Egy természettudománnyal 
foglalkozó könyv, mondjuk valamelyik Da-
vid Attenborough-írást, illetve egy történel-
mi témájú könyvet.

14. Mivel közlekedik? Autó, bicikli, tö-
megközlekedés?

Szimpatikus volna a bicikli és a tömegköz-
lekedés is, de időproblémáimat leginkább 
az autó oldja meg.

15. Melyik a kedvenc épülete a város-
ban?

Gyönyörű épületek vannak Debrecenben. 
Van, amihez érzelmileg kötődök, és van, 
ami egyszerűen csak szép, például a régi 
városháza vagy a Nagytemplom. Mostaná-
ban pedig egy 103 éves szépségben gyö-
nyörködöm, ami az Árpád téren áll.

16. Ki a legjobb arc Debrecenben?
Nagyon sokat ismerek! Nevek nélkül, 

jó arc például egy debreceni stand up-os, 
a motorszerelő vagy a húsiparos barátom. 
Mindenki, aki jó érzéssel, tisztességgel és 
maximalizmussal csinálja, amit csinál, és 
igyekszik abban a legjobb lenni.

17. Mi a legjobb Debrecenben?
Debrecenben azt szeretem, hogy úgy 

tudott emberléptékű maradni, hogy közben 
szinte minden szolgáltatást biztosítani tud, 
amit a legnagyobb városok. 
Lassan 40 éve élek itt, ezért az utcán per-
cenként kapok egy ismerős mosolyt, ami 
kell ahhoz, hogy tudjam, ez az otthonom. 

Számomra azok a szavak, amik most leg-
inkább jellemzik Debrecent: dinamizmus, 
fejlődés, egyetem, jövőkép, lehetőségek, 
barátok. Ez Debrecen.

18. És a legrosszabb?
Az emberek hitetlensége, bár ez nem 

feltétlenül csak debreceni vonás. Fel kelle-
ne ismernünk, hogy minden fejben dől el, 
és pozitív gondolkodással, szorgalommal, 
sok munkával minden reális cél elérhető 
lehet. 

19. Street food vagy bogrács? Netán 
húsleves?

Ebben a sorrendben! Plusz tiszacsegeiként 
egy jó csegei halászlé, grill és sütik, min-
den finomság, amit meg tudok csinálni, és 
ez – sajnos – meg is látszik rajtam.  

20. Sör, bor, pálinka?
Bor. Illatos, baráti-beszélgetős, bala-

toni borok. 

21. Van az a pénz, amiért elhagyná 
Debrecent?

Már kétforintos ajánlatom van, de nagyobb 
tétre várok. Természetesen semmiért!  
 Bereczki-csák HelGA

ToVÁBBI ÉrDekessÉgek:
www.civishir.hu

Tel: +36 20 9552 411

Debrecen  
belvárosában, 

Kossuth térre  
néző panorámával, 
saját zárt folyosóról nyíló 
első emeleti, 105 m2-es  

és 67 m2-es,  
összesen 172 m2  

alapterületű  
teljeskörűen felújított, 
nagyon szép ingatlan 

eladó. 
Ár: 82 millió forint.

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

•�Síremlékek�már��
nettó�190�000�forinttól

•Egyedi�síremlékek�készítése
•�Akciós�termékek�értékesítése
•�Megdőlt�síremlékek��
helyreállítása,�tisztítása

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET
Stílus és Elegancia Önre szabva

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

Sportzakó és  
téli alkalmi szövetkabátok 
folyamatosan érkeznek. 

Kevert szálas és gyapjúöltönyök  
széles választékban.

A vásárolt termék alakítása INGYENES. 15.000 Ft-tól 30.000 Ft-ig. 
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