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Kapcsolja be a riasztás funkciót,
és kerülje el a sorozatos bírságokat!
További információ:
www.hu-go.hu

CívisCafé
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MED-HOTEL

ÉS MEDICAL CENTER

Az ország legújabb wellness szállodája
és magánklinikája
- 14-féle szakrendelés, menedzserszűrés
- Diagnosztikai vizsgálatok:
ultrahang, röntgen, mammográﬁa
- Gasztroenterológia: A világ legmoderneb
készülékével Magyarországon csak itt!
- DEXA teljes test-zsír-izom összetétel vizsgálat
- Egynapos sebészeti eljárások, plasztikai sebészet
- Szépészeti és esztétikai lézeres eljárások, intim lézer
- Anyajegyszűrés digitális Foto Finderrel csak nálunk!
- Drakula terápia, kozmetikai fogfehérítés

- 47 superior szoba, tematikus családi lakosztályok
- 14 kül- és beltéri, többségében termálvizes medence, napozókert,
szaunavilág, gyerekvilág, masszázs, Borostyán Beauty
- A hasznos vízterület több mint duplája a szobák területének!
- Céges és családi rendezvények, esküvők lebonyolítása
- Svédasztalos ebéd és vacsora a hét minden napján
- Egynapos wellness- és szaunaszeánszok
- Hókuszpókusz élmény- és kalandpark: 65 pályás erdei
kötélpálya, hófánk, elektromos gokart, lézerharcpálya,
csúszdák, körhinta, kisvasút, téli-nyári sípálya.

Várakozás és beutaló nélkül!
Gyorsaság, pontosság,
intim, luxuskörnyezetben!

BOROSTYÁN MED-HOTEL
- Borostyán Medical Center -

& MEDICAL CENTER, NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT
(DEBRECENTŐL 12 KM-RE)
Tel.: +36 (20) 566 8888

Tel.: +36 (20) 3399 861
med@borostyanmedicalcenter.hu
www.borostyanmedicalcenter.hu

info@borostyanmedhotel.hu
www.borostyanmedhotel.hu
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Az esküvőn
kimondott
igenben
nagyon sok
nem is van
Kovács Margó
esküvői szertartásvezetővel
két emberről,
két szabadságról,
egy célról.

CívisCafé

Kovács Margó esküvői szertartásvezető az egyik legnépszerűbb Hajdú-Biharban; megannyi külső helyszínre szervezett ceremóniára hívják.
Tud valamit, amit más nem – mély
személyesség árad a szavaiból, ami
mentes a giccstől. Igenekről és nemekről kérdeztük, kondícióról és hűségről.
CívisCafé: Önnek férje, társa, párja
vagy kedvese van? Számít a megnevezés?
Kovács Margó: Nem érdemes ezen
megnevezések között éles különbséget tenni, hiszen ezek a szavak inkább
egymás szinonimái, amelyek ugyanazt a valóságot próbálják megvilágítani. Azt, hogy megtaláltuk azt a valakit, akivel megoszthatom az életem,
s őáltala én magam teljesebb leszek: a
férjemet, akiből mindig erőt meríthetek, és szeretetével gondot visel rám;
a társamat, akiben megbízhatok és
minden körélmények között számíthatok; a páromat, aki nélkül csak fél
ember lennék; a kedvesemet, aki nem
ezért vagy azért szeret, hanem pusztán azért, mert vagyok, s egymásban
találjuk meg saját létünk értelmét. Jómagam is felváltva használom ezeket
a kifejezéseket.
CívisCafé: Istenben hisz? A szerencsében? A sorsban? Abban, hogy
partnerünket valamiféle magasabb
rendező elv intézi mellénk?

Kovács Margó: Istenben hiszek,
aki nem valamiféle magasabb rendező elv vagy erő, hanem személy.
Meggyőződésem, hogy maga Isten a
házasság szerzője, aki a házasságra
való meghívást a férfi és nő természetébe oltotta. Ezért a házasság egyszerre isteni és emberi intézmény,
amelyben csodálatosan megvalósul
Isten és ember együttműködése.
Egyrészt mivel Isten férfinak és nőnek teremtette az embert, kölcsönös
szeretetük annak az abszolút és fogyatkozhatatlan szeretetnek a képe,
mellyel Isten az embert szereti. Másrészt a házasság két szabadság s ezért
két szeretet együttműködése. Isten
ugyanis saját kezünkbe tette le sorsunkat, és rajtunk áll, hogy bátran és
tétovázás nélkül megtaláljuk azt az
embert, akit ő ránk bízott.
CívisCafé: A másik felünk olykor nem
a másik felünk, hanem egy önálló
személyiség, és bármekkora a szerelem, az esküvő után sincs nagy, pink
összeolvadás. Azaz a két ember két
ember marad. Baj ez?
Kovács Margó: Fontos látnunk,
hogy házasságot kötni valakivel nem
ugyanaz, mint „együtt lenni”, hanem
együtt lenni azért, hogy valami közös
dolog, közös „valóság” keletkezhessen. Ezért a házasság segít legyőzni az
ember önmagába zárkózását, az önzést, egyúttal segít megnyílni a másik
felé, a kölcsönös segítségre, önmaga
odaajándékozására. Ebből kifolyólag bizonyos értelemben problémát
okozhat, ha a házasság után két ember továbbra is két ember marad, és
nem lépnek túl az én-en a mi felé. Ők
ugyan megházasodnak, de csak házastársak maradnak. Bár kitartanak
egymás mellett, hiszen a jó szándék
nem hiányzik, de csak „egymás mellett” fognak élni.
CívisCafé: Anyakönyvvezetőnek ritkán születik ember. Mivel foglalkozik/
foglalkozott eredetileg?
Kovács Margó: Persze én sem annak születtem, de életem folyamán
felismertem, hogy erre a gyönyörű
szakmára kaptam meghívást. Már kisgyermekkoromban azon vettem észre
magam, hogy állok az óvodai szoba
közepén, szavalok, és mindenki rám
figyel.
Eredetileg testnevelő tanárnak ké-
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szültem. Az élet azonban a közigazgatás felé sodort. Az államigazgatási
főiskola elvégzése után a polgármesteri hivatalba kerültem dolgozni. Pár
hét múlva az akkori anyakönyvvezető
nyugdíjba ment, így lett a munkám egy
része az anyakönyvi igazgatás. Néhány
nap múlva jött a hétvége, és elérkezett
a pillanat, hogy a házasságkötő teremben izgatottan beszélhettem az élet legcsodálatosabb érzéséről, a szerelemről
és a házasságról. Annyira jól éreztem
magam, hogy alig vártam a hétvégéket,
hogy újból és újból ott lehessek, és ismét átélhessem azokat a felejthetetlen
pillanatokat. Így kezdődött el a hivatalos anyakönyvvezetői pályafutásom,
a 90-es évek közepén. Munkám során
már a kezdetektől tapasztaltam, hogy a
törvényi előírások korlátoznak, és szabályok közé szorítanak. Már amennyire lehetett, próbáltam ettől eltérni, és
egyre több érzelmet, személyes elemet
beépíteni. Ez a hagyományostól eltérő
stílus hamarosan feltűnt és tetszett az
embereknek egy vidéki kisvárosban.
Aztán pár év múlva jött egy nagy változás, amikor egyre gyakoribbá váltak
a külső helyszíni esküvők, s ezzel megnyíltak azok a kapuk előttem, ahol már
nem voltak szabályok és kötöttségek.
Fokozatosan kialakulhatott egy olyan,
privát, esküvői világ, ahol lehetőség volt

egyedi, személyre szabott, meghitt ceremóniák lebonyolítására. Felejthetetlen
esküvői helyszínek, csodás élményekkel, ami egy esküvői szertartást igazán emlékezetessé tehet. Hosszú út áll
már mögöttem, és hálás vagyok azért,
hogy a munkám egyben a hivatásom is.
Több ezer esküvővel, számos élmén�nyel, meglepetéssel és megoldandó feladattal a hátam mögött elmondhatom,
hogy kimondhatatlanul boldog vagyok,
és jó érzéssel tölt el, hogy ezen az úton
járhatok.
CívisCafé: Nehéz a magasztos pillanatokban kordában tartani az érzelmeket. Önnek kell még ehhez erő, vagy
tökélyre fejlesztette az önkontrollt?
Kovács Margó: Nem hiszem, hogy
feltétlenül kordában kell tartania egy
szertartásvezetőnek az érzelmeit. Nem
azt akarom ezzel mondani, hogy minden egyes szertartáson teátrális módon
kell kifejeznie emócióit, hanem csupán
annyi szükséges, hogy természetesen
viselkedjen. S mivel a párokkal az esküvőt megelőző egyeztetéseken elég közeli kapcsolatba kerülök, néha megesik,
hogy a szertartáson velük együtt én is
elmorzsolok egy-egy könnycseppet. De
nem ez a jellemző.
CívisCafé: Gyönyörű az orgánuma,
és nagyon szépen, megnyugtatóan
beszél, mégsem kenetteljesen – sok
pár kifejezetten azért hívja Önt. Foglalkozik külön beszédtechnikával?
Kovács Margó: Gyermekként számtalan szavalóversenyen vettem részt.
Mindig szerettem kiállni emberek elé,
és beszélni. Soha nem okozott gondot a
szereplés. Sőt. A „nagy napra” is mindig
tudatosan készülök. Már délelőtt próbálom átélni az esküvő hangulatát, ami
számomra a meghittséget, boldogságot
és a szerelemet jelenti egyszerre. Beszédtechnikával soha nem foglalkoztam..
CívisCafé: Kiválóan tartja magát, kifogástalan formában van. Mennyit és
hogyan foglalkozik saját magával?
Kovács Margó: Minden embernek
vagy egy külsője, amivel a Jóisten megáldotta. Aztán ott van a belső is… Igényes vagyok a környezetemre, magamra, az öltözködésre és a munkámra is.
Rendszeresen sportolok és odafigyelek
a megfelelő étkezésre, bár– túl az ötvenen – mindez nem olyan egyszerű.
A szertartásvezetés, az esketés az évek
során hivatásommá vált. Nagyon sze-

retem, élvezem minden mozzanatát, a
megbeszélésektől kezdve a szertartás
végéig. Kreatív, alkotó tevékenység, felemelő érzés. Büszke vagyok a munkámra,
arra, hogy szerelemes párokat adhatok
össze, sok boldog ember között dolgozhatok hétről hétre. Kell ennél több? Én
pedig szeretem a szépet és a jót. Szeretek
kiöltözni, magas sarkúban járni, sminkelni és mosolyogni, akár hétköznapokon is. De mindezek mellett hiszem és
vallom A kis herceg szavait: „Jól csak a
szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
CívisCafé: Mit gondol a szerelemről
és a hűségről? Megállja a helyét a mai
világban a holtomiglan-holtodiglan?
Kovács Margó: A szerelem és a hűség
olyan egymásból fakadó alapvető értékek, hogy ezek nélkül létre sem jöhet
valódi házasság. A házastársi szeretet
ugyanis – amely két ember szerelmének gyümölcse – természeténél fogva
a házastársak hűségét követeli meg. Ez
következik abból a kölcsönös odaadásból, melyben egymásnak adják magukat.
A szeretet mindig végleges akar lenni. Ki
akarná azt, hogy ideig-óráig szeressék?
Ezért a szeretet és az ebből következő
hűség nem egy új döntésig tartó elhatározás. Az esküvőn kimondott igenben
nagyon sok nem is van, és csak akkor
őszinte ez az igen, ha ezek a nemek is
ott vannak benne. Hiszen ha egy ember
egy férfira vagy egy nőre igent mond,
akkor az összes többire nemet kell, hogy
mondjon. Ahhoz, hogy a házastársak az
esküvő utáni hétköznapokban is megőrizzék az egymás iránti szeretetet és
hűséget, nagyon sokat kell tenni. Mert
a szeretet állandó cselekvés. A szeretet
nem birtoklás, nem ahhoz hasonlít, hogy
valakit megszereztem és azt használom,
élvezem. A szeretet nem birtoklás, hanem egy csodás tevékenység. Képesség arra, hogy magamból és a másikból
kincseket hozzak elő, hogy két ember az
egység csodáját újrateremtse. Az utat a
másikhoz újra megtalálja. Ehhez kell rengeteg érzékenység, irgalom, odaadás, bölcsesség, derű. Kell hozzá tengernyi idő, új
mézeshetek és új nászutak. Nem magától
marad szép egy házasság. Biztos vagyok
abban, hogy az igazi szerelem nem múlik
el, hanem mindennap megújul.
Bereczki-Csák Helga
További érdekeségek
WWW.CIVISHIR.HU
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Vaskos bevételt termelt a Debrecen Eye
Senki sem számított ekkora érdeklődésre. Még nagyobb kerék jöhet.

A Cívishír megtudta: az előzetes megállapodásnak megfelelően a Főnix Rendezvényszervező nettó árbevétele 9,4 millió
forint, míg a Christian Göbel GmbH nettó 62 millió forintot
keresett. Ez az összeg fedezte a kerék 200 ezer eurós (mintegy
62 millió forintos) szokásos bérleti díját. Kiderült, hogy a
német vállalkozó bevételére egyébként a Főnixnek előzetesen 80 ezer eurós (24 millió forintos) garantált fedezetet is
kellett vállalnia, amely jelentős teher lett volna a debreceni
nonprofit cég számára, ha nem jönnek az eredmények.
A garanciavállalásra azért volt szükség, mert a német vállalkozó jelentős kockázatot vállalt azzal, hogy kiemelt időszakban – advent idején – a megszokott nyugat-európai helyszínek helyett egy számára ismeretlen városnak, Debrecennek
szavazott bizalmat. A végső összegből még levonandó az
óriáskerék Németországból történő ideszállításáért kötelezően kifizetett mintegy 4 millió forint. Az önkormányzati
nonprofit cég ügyvezetője, Bódor Edit kiemelte, eredetileg
nullszaldósra tervezték az egyenleget, ehhez képest 9,5 millió
pluszbevétel keletkezett.
Újabb hozadék, hogy az óriáskerékkel Debrecen másfél
hónapon keresztül folyamatosan megjelent az országos és
nemzetközi médiában és a közösségi oldalakon. A városmarketing csúcsra járatása mellett a szponzorok figyelmét is
felkeltette a Debrecen Eye, amely a belvárosi üzleteknek és
az adventi vásár szereplőinek is komoly forgalmat hozhatott.
Kérdéseinkre a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: az óriáskerekek üzemeltetésével foglalkozó német cég – az európai piac egyik vezető
vállalata – tavaly tavasszal kereste meg őket, de akkor a virágkarneváli megjelenést az idő szűke miatt már nem tudták
összehozni. Hiszen egy ekkora, 33 méteres berendezésnek
– a vidámparkok királynőjének – már a puszta felállítása is
többféle vizsgálatot feltételez, ráadásul a programok lebonyolítását is megnehezítette volna.
– Azt azonban már akkor is világosan láttuk, hogy a lehetőséget nem szabad elengedni. Tudni kell, ezek az attrakciók
Nyugat-Európában rendkívül népszerűek. Az adventi vásár
esetében a szakrális programok és a gasztrokínálat vonatkozásában, úgy éreztük, képesek vagyunk az ünnepi hangulatnak megfelelni. Viszont szükségünk van olyan minőségi
látványosságra, amivel az előbbi kettőt kiegészítve, még több
ember érdeklődését is fel tudjuk kelteni.
A Cívishírnek elmondta: a legrosszabb, hideg, esős, szeles
hétvégén 90 ember váltott jegyet, és volt 4 ezres látogatószámot hozó szombatjuk, vasárnapjuk is. Mint megjegyezte, az

Fotó: MTI, Czeglédi Zsolt

Ötvenhatezer jegyet adtak el a tavalyi debreceni adventi vásár
szenzációjára, a Debrecen Eye-ra, vagyis a főtéren felállított
óriáskerékre. A nettó 71 millió forintos forgalmat hozó attrakció vonzereje a vásár és a kísérő programok megrendezéséért
most először felelős Főnixet is meglepte, amely saját üzleti kockázatára szerződött le a német üzemeltető céggel.

Rendkívüli látnivalót kínált a főtéren

üzemeltetők profitorientált vállalkozások, amelyek oda viszik
a kerekeket, ahol a legjobb üzleti feltéteket találják. A hos�szú távú együttműködés reményében a bérleti konstrukció
feltételeinek kialakításakor a megrendelőnek rugalmasnak
kell lenni, hiszen nagyon könnyen hoppon maradhatnak,
amennyiben az ezzel foglalkozó vállalkozások úgy érzik,
másutt több pénzt kereshetnek. Debrecen Eye idén is lesz,
sőt – tudtuk meg – akár a tavalyinál is nagyobb „királynő”
teheti tiszteletét a „kálvinista Rómában”.
Ratalics László

2018. ÁPRILIS 20-22.
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Debrecen, Főnix Csarnok

HAJDÚÉP
ÉPÍTÉSI ÉS LAKBERENDEZÉSI SZAKKIÁLLÍTÁS

Nyitva tartás:
• péntek
• szombat
• vasárnap

13.00 - 18.00 óráig
10.00 - 18.00 óráig
10.00 - 17.00 óráig

www.hajduep.hu

Szervező:

www.vtrade.hu
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GYERE,
ÉS TARTOZZ CSAPATUNKBA!

TANULJ VELÜNK, ÉS SZEREZZ PIACKÉPES SZAKMÁT!
# Rövid képzési idő # munka mellett is vállalható
# Rugalmas időbeosztás
# Nincs felső korhatár
# Szuper csapat
# Piacképes szakmák

KERESS MINKET BIZALOMMAL!
További információ önköltséges
felnőttképzési kínálatunkról:
www.dszc.hu
ügyfélszolgálat@dszc.hu
30/955-7802 vagy 52/437-311
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13 éves koráig sütőjük sem volt otthon, mostanra 40 ezer követővel rendelkező gasztroblogot vezet. Ő Sipos
Alexandra, aki létrehozta a Sütik
Birodalmát, mégis megmaradt annak
a szerény lánynak, aki mindig is volt.

Debreceni
lány a sütik
koronázatlan
királynője
Igazi birodalom az övé.

Több mint hobbi
A jelenleg Budapesten élő hölgy a
süteménykészítés nagy mestere, 2011
augusztusa óta blogol.
– Nagyjából 13 éves koromig nem
volt sütőnk, majd felújítottuk a konyhát, onnantól anyával közösen sütögettünk. Eleinte a keze alá dolgoztam,
majd szépen lassan ez az én feladatommá vált, és kialakult egy „szokásrend”, hogy hétvégére készítek valami
finomságot. Most hiányolják is ezt:
mióta hét közben nem vagyok otthon,
kevesebb süteményt esznek – mesélte Szandi, aki már több mint tíz éve
készít finomságokat. A sütés fortélyait
autodidakta módon sajátította el. Pár
éve már csak saját recepteket oszt meg
az oldalán, melyek az ő fejében születnek meg.
– Nagyon szeretek az Instagramon
nézegetni képeket, de a tortareceptek
úgy születnek, hogy kitalálok egy ízt.
Általában az alapján, hogy épp mit
kívánok meg. Ezt továbbgondolom
aszerint, hogy milyen más ízvilág
passzol hozzá – avatta be a Cívishírt
a sütemények készülésének folyamat á
ba. – Nagyon szeretek
málnás sütiket
készíteni, illetve olyat,
aminek
az alja
brow n i e .
Személyes
ke dvencem
a sajttorta.
– Egyszer,
egy szép napon,
remélem, cukrászdává növi
ki magát a Sütik Birodalma;
addig is egy receptkönyvnek
nagyon örülnék.

40 ezres birodalom
Mint minden kezdet, ez sem ment
zökkenőmentesen, de a siker gyorsan
elérte Szandit.
– Eleinte a saját Facebook üzenőfalamra posztoltam a képeket – amik
borzasztóan bénák voltak –, de még
így is sokan írtak, hogy elkérjék a recepteket. Mivel mindig változtattam
valamit, úgy gondoltam, egyszerűbb,
ha megosztom nyilvánosan – mesélte.
A Sütik Birodalma már majdnem
hét éve látja el recepttel a sütögetni
vágyókat, amiről rengeteg visszajelzést kap. – Nagyon örülök, amikor
megosztják az elkészült süteményeket. Ez sok erőt ad, hogy folytassam
a munkát.
Szandi oldalát már több mint 2 millióan látogatták meg. Az évek során
a blog igazi birodalommá vált, a Facebookon 42 ezren követik, és várják
a sütik koronázatlan királynőjének
legújabb receptjeit.
– Egyáltalán nem számítottam arra,
hogy ilyen sikeres lesz; már 1000
látogatóért is nagyon hálás voltam.
Elképzelni sem tudtam, hogyan bukkantak rá a blogra.
Talán az lehet az oka, hogy egyre
több videó is társul a receptek mellé.
Rengeteg munka van mögötte, amit
sokan el sem tudnak képzelni. Jelenleg az életemnek azt a szakaszát élem,
amikor kevesebb idő jut a szenvedélyemre, a sütésre, ezért ez egy kicsit
háttérbe szorult. Ritkábban kerül fel
új recept, illetve videó, de abbahagyni nem szeretném.
Vannak a blogon egyszerűbb és bonyolultabb – többlépéses – receptek is. Szandi igyekszik minél több
videót készíteni a receptek mellé,
hogy akár a kezdő háziasszonyok is
sikeresen el tudják készíteni a nehezebb tortákat is. – Kitartás, ha esetleg
valami nem sikerül először – ajánlja
a sütni vágyóknak. – Akkor sem szabad feladni, hanem nekifutni megint,
nem olyan nagy ördöngösség. Én
eddig egy-két sütit készítettem, amit
nem töltöttem fel a blogra, mert nem
voltam vele teljesen megelégedve, de
azért azok is elfogytak. Kidobni még
nem kellett semmit sem.
További érdekeségek
WWW.CIVISHIR.HU

Gönczy Anna
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Proziak
Hozzávalók 40 darabhoz: 1 kg liszt, ½ kiskanál szódabikarbóna, ½ liter aludttej vagy kefir, 1 kiskanál só, 2-3 tojás
Elkészítése:
edénybe juk, éles peremű pohárral
öntjük a kefirt/aludttejet, szaggatjuk.
hozzáadjuk az összes többi Forró (170 fokos) platton
alapanyagot. Sokáig (5-10 mindkét oldalán enyhén pipercig) gyúrjuk, majd 1,5-2 rosra sütjük.
centiméter vastagra nyújt- 
Jó étvágyat!
Köszönet Szilágyi Szabolcs Lengyelországban élő, nyíregyházi újságírónak, aki
receptet a Rzeszówban kéthavonta megjelenő történelmi-néprajzi folyóiratból,
a Zakarpacka Historiából fordította.

Töltött cipó
Hozzávalók: 50 dkg liszt, 2,5 dkg élesztő, langyos víz, kevés
sör, 1 kockacukor, 30-35 dkg füstölt-főtt sonka vagy tarja, 6 db
tojás, só és ecetes torma.
Elkészítése: az élesztőt lan- ecetes torma. A tésztát összegyos vízben fel kell futtatni a fogjuk úgy, hogy betakarja a
cukorral, majd hozzáadni egy tölteléket. Ezután a hajtott oldalával lefelé egy kivajazott
tálban a liszthez, és annyi
sör hozzáadásával,
tepsibe rakjuk őket,
mindegyik teamennyit feltejét néhány
vesz, csipet
helyen besóval össze
kell gyúrvagdossuk, és
ni, amíg
még egy
elválik a
ideig kelkéztől,
ni hagyaztán letakarva
juk. (A tetejét tojásdupl áj ár a
sal bekenjük).
kelesztjük.
A cipókat 200Lisztezett deszkán átgyúrjuk, hat
210 fokos előmedarabra vágjuk, és egyenként legített sütőbe tesszük kb.
kinyújtjuk. Mindegyikre ke- 10 percre, aztán – visszavéve
rül egy-egy közben felszele- a hőfokot – 170 fokra, készre
telt tarja, két félkemény tojás sütjük, langyosra hűlve tálaljuk.
és ízlés szerint egy-egy kanál  Jó étvágyat kíván: Iglai János

I n g atl an kö z ve tí té s 2%
Kiss Sándor

ingatlanközvetítő, értékbecslő
Magyar Ingatlanszövetség tagja

+36/20/412-1530
hazdekor@gmail.com
www.ingatlanservice.com

www.facebook.com/ingatlanservice

Minőség, versenyképes áron!
•Síremlékekmár
nettó190000forinttól
•Egyedisíremlékekkészítése
•Akcióstermékekértékesítése
•Megdőltsíremlékek
helyreállítása,tisztítása
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
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Titkokat rejt az új magyar zongora
Interjú Bogányi Gergely Liszt- és Kossuth-díjas
zongoraművésszel
Milyen volt az első zongora, amihez
először, négyévesen leült játszani?
Bogányi Gergely: Otthon, a családnak volt egy nagyon régi hangszere.
Tulajdonképp az édesapám gyerekkori
zongorája volt ez, az első, amin játszottam. Egyébként a mai napig megvan, és
nagyon jól működik.
Életre szóló találkozás volt. Hogyan
szeretett bele a zongorába?
Bogányi Gergely: Amióta az eszemet
tudom, mágnesként vonzott. Még csak
nem is kifejezetten a hangja, vagy az,
hogy zenélni lehet vele, hanem maga a
zongora. Édesapám kóruspróbáira, ő karnagy is volt, sokat jártunk a testvéremmel
kicsi gyerekként. Az ott hallott, énekelt
darabokat kezdtem el otthon játszani. Így
fedezték fel a szüleim, hogy ez a hangszer
érdekel, és talán van is hozzá tehetségem.
Tízévesen már a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatója volt, majd Finnországban és az USA-ban is folytatott
tanulmányokat. Volt dolga olyan zongorával, ami nagy hatással volt Önre?
Bogányi Gergely: Éppen Finnországban voltam, amikor megjelent a Fazioli-zongora. Annyira szokatlan és új volt,
hogy ott csak egyedül én játszottam,
tanultam rajta. Nagyon felvillanyozott
a megszokottól kicsit másabb hangzású
hangszer! Volt egy érdekes felhangja, főleg a felső regiszternek, amit én jobbnak
hallottam, éreztem, mint az addigiakat.
Ezek szerint már tizenévesen is fogékony volt az újítás iránt. Mikor fogalmazódott meg a vágy egy saját fejlesztésű zongora iránt?
Bogányi Gergely: Nehéz megfogni
egyetlen pillanatot, hiszen ez nem egy
konkrét elhatározás, hanem hosszú érési folyamat eredménye volt. Mint zenész
is fejlődtem, alakultam, egyre több dologgal ismerkedtem meg. Gondolat- és
sejtésfoszlányokból, baráti és szakmai
beszélgetések által merült fel aztán egy
saját fejlesztésű hangszer igénye.
Hangzás, az azt kiváltó mechanika, valamint a külcsín… elválaszthatatlan egység egy hangszerben. Mégis, Önnek
mi a legfontosabb ezek közül?
Bogányi Gergely: Zenészként a hang-

zás. A mechanika pedig annyiból, hogy
ez előbbit minél kifinomultabban tudja
szolgálni. Azonban a külalak is meghatározó számomra. Volt egy konkrét elképzelésem, hogyan is kellene kinéznie egy
új zongorának. Ezt szavakban tudtam
megfogalmazni, és később elmondani
egy szakembernek, aki meg tudta valósítani az elképzelést.
Majd’ egy évtizedig tartott a fejlesztés,
amíg kialakult a Bogányi-zongora első
prototípusa. Kik vettek részt az alkotófolyamatban?
Bogányi Gergely: Bükki Attila zongoratechnikus keltette fel igazán az érdeklődésemet a hangzásért felelős mechanika iránt. Sajnos ő már nincs közöttünk.
Vele sokfelé jártam a világban, s láttam,
ahogyan különböző hangszereket megreformál. Több mint tíz évvel ezelőtt
aztán volt egy beszélgetésünk, amikor
végül kimondtuk, hogy kellene csinálni
egy új zongorát. Ebben a a „beszélgetős
alapcsapatban” Üveges Péter, Szász Csaba és Bükki Attila volt benne, később
csatlakozott hozzánk Bolega Attila és
Cs. Nagy József. A csapat ma is működik, közben át is alakult, mert a fejlesztés
nem fejeződött be. Amikor kész lett az
első zongora, a mai elődje, láttuk meg
igazán, hogy milyen óriási lehetőségek
rejlenek a felhasznált új anyagokban.
S magában ebben a részben hagyományos, részben modern hangszerben. A
2014-ben született első prototípust aztán
jelentősen továbbfejlesztettük. Amint
elkészült annak végleges változata, el is
kezdtük egy újabb építését. Az már egy
nagy koncertzongora volt.
A zongora anyagaként a karbon-kompozitot nevezik meg. Mi ez pontosan?
Bogányi Gergely: Ezt nem mondhatom el, hiszen ez a zongora „titkának”
egyik része. Az elnevezés egyébként azt
takarja, hogy vannak benne karbonszálak és más anyagok is.
A külalakot mi ihlette?
Bogányi Gergely: Már a fejlesztés legelején szó volt arról, hogy az új hangszernek új külsőt szeretnék. Ezt tartottam a
két alappillérnek: a hangzás és a kinézet
fejlesztését. A zongora méltóságát meg

akartuk tartani, de egy modern, vagány
tárgyat szerettem volna látni, s azon játszani.
Gyakran hallani a hangszerrel kapcsolatban a „csodazongora” kifejezést,
s szeretjük kifejezetten magyar
dolognak tekinteni.
Bogányi Gergely: A médiában valahogy
ráragadt ez az elnevezés. Az biztos, hogy
magyar alkotói vannak, magyar fejlesztés,
és van még benne valami, ami kifejezetten
magyar. De ezt szintén nem árulom el, maradjon meg a titok részeként.
Debrecenben a Kölcsey Központban van
Bogányi-koncertzongora. Április 24-én,
a Kodály Filharmonikusok koncertjén Ön
és több más zongoraművész segítségével avatják fel. A hangverseny előtt bő
egy órával, a Café Kodály közönségtalálkozón pedig beszélgethetnek Önnel az
érdeklődők, valamint testközelből megnézhetik és hallhatják az új zongorát.
Bogányi Gergely: Koncert előtt, a közönséggel találkozva meg fogok mutatni
néhány különböző karaktert a hangszeren. Érdekes lehet a résztvevőknek az is,
hogy betekinthetnek a zongora belsejébe, amely a világon teljesen egyedülálló
szerkezetet rejt magában. Az esti hangversenyen Brahms II. B-dúr zongoraversenyét játszom, amelyet a karmesterrel,
Kovács Lászlóval közösen választottunk
ki erre az alkalomra. Ez az egyik legnagyobb, leghosszabb klasszikus zongoraverseny, amely egyben egy grandiózus
szimfónia is, így, a hangszer sok arcát
meg lehet mutatni általa.
KJE

Café Kodály közönségtalálkozó:
2018. április 24. 18:15
(Kölcsey Központ, Nagyterem) A belépés ingyenes!
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Az első magyar bentonit alapú,
természetes

ÁLLATGYÓGYÁSZATI
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.
Próbálja ki Ön is kedvencén!
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu

AZ 50-ES ÉVEK KULTÚRÁJA 21. SZÁZADI KÖNTÖSBEN

A KIRÁLY ÉL!

The

elvisthemusicalhun
civis_elvis_192x132.indd 1

&

proudly present

2018. MÁJUS 24.
FŐNIX CSARNOK
www.pannonproductions.hu

www.elvisthemusical.hu
2018. 03. 09. 14:58:32
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Jézusom,
ez a nő!
A Bibliában
sem mindenki az, aki.
Ilyen volt a Mária Magdolna.

Filmkritika.

Mária Magdolna – Mary Magdalene
Angol dráma. Játékidő: 120 perc. Korhatár: 12 év
Rendező: Garth Davis
Forgatókönyv: Helen Edmundson, Philippa Goslett
Operartőr: Greig Fraser
Zene: Hildur Guđnadottir, Jóhann Jóhannsson
Mária Magdolna: Rooney Mara
Názáreti Jézus: Joaquin Phoenix

Lehet-e azért valakit kárhoztatni, hogy
nőnek vagy férfinak született? Ugye,
nem? Márpedig Jézus férfinak született, Mária Magdolna pedig nőnek. És
bármit is szabott rájuk a sors, adott az
élet számukra utat, szenvedésbe oltott
küldetést, vagy telepített rájuk a történelem felülírhatatlannak tűnő emlékezetet, végső soron megmaradtak
férfinak és nőnek. Nincs ebben semmi
szentségtörés.
A Garth Davis rendezte, szándékosan a húsvéti nagyhétre időzített mozi
nem magasztos vallási sztori, hanem
látványos emberi történet. A gyönyörű
és fiatal Mária Magdolna dögunalmas
és álszent szokásrendre épülő halászfaluját hátrahagyva – egyedüli nőként
– követni kezdi a gyógyító-tanító, majd
Messiássá előlépő Jézust. De ugyan mi
érinti meg? Hát persze hogy az, hogy
a férfi hozzászól (többek között azt
mondja, a mennyei királyság helyrajzi számára nem a felhők fölött kell
vadászni, hanem saját magunkban).
A Jézus által megfogalmazott üzenet
úgy hat Mária Magdolnára, ahogy a
nőkre általában a nagy szavak – mélyen és nagyon. Kockáztassuk meg:
Jézus mondhatott volna szinte bármit.
Beszélhetett volna az ima ereje helyett
az édesvízi halbetegségekről is, Mária
Magdolnáról attól is leolvadt volna a
saru. Jézusnak fellépése volt, kiállása,
hangereje és meggyőződése. Mindez
ellenállhatatlanná tette, legalábbis Mária Magdolna alélt tekintetébe ezt írta
bele a rendező.
Mária Magdolna (Rooney Mara) és
Jézus (Joaquin Phoenix) első találkozásától fogva minden újabb közös
jelenetük megszentelt randevú. És attól, hogy ténylegesen sosem lesznek
egymáséi, nagyon is lüktet közöttük
a mindenség; valamennyi szemkontaktus sűrű ígéret, minden érintés szexuális rítus is, Mária Magdolna megkeresztelése pedig férfi és nő olyan
szakrális eggyé válása, aminél szebbet,
beszédesebbet hirtelen rajzolni sem
lehetne. Aki ezek után megkérdőjelezi a Jézus és Mária Magdolna közötti
viszony természetét, az vagy nem látott még közelről érzelmet, vagy be
van oltva film ellen. Merthogy a 120
perc alatt nyilvánvalóvá vált: tökéletesen mindegy, mit ír erről az epizódról
Biblia, ez szerelem. Tiszta, romlatlan

és tökéletesen reménytelen, mert az
egyiknek mennie kell.
Garth Davis ausztrál rendező Oroszlán
(Lion) című 2016-os önéletrajzi drámájával írta be magát a nagyok közé. A zseniális alkotás egy indiai kisfiú eltűnését,
majd évtizedek múltán családjához való
visszatérését dolgozza fel – a megjelenés
évében hat Oscarra jelölték; a legjobb
film díját végül a Holdfény (Moonlight)
vitte el előle. Már ekkor szembetűnővé
vált: Davis specialitása a kötődések kidomborítása olyan eszközökkel, hogy a
nézőnek sírni lenne kedve a gyönyörűségtől. Ja! És sír is. Mária Magdolna úgy
szereti Jézust, mint aki kijön a sötétből
a fényre, és azonnal tűzbe lép. Ebben a
nőben ott az átélt hő, úgyhogy minél
több ruhát adnak rá, minél többet takar
el belőle a durva vászonruha, annál izgalmasabb, Davis mit meséltet el a Rooney Mara szemével, akit egyébként az
Oroszlánban is játszatott (Lucy). A 33
éves amerikai színésznőt már 7 éve Oscarra jelölték A tetovált lányban megformált félőrült, megszállott hekker, Lisbeth
Salander szerepéért. Mária Magdolna a
másik véglet, aki légiességében bámulatos őserőt hordoz, és játszani hagyja az
arcát, amire egy nép tragédiája van írva.
Joaquin Phoenix Jézusa az állhatatosságában egy-egy pillanatra megingó
férfi-Jézus: hite kemény, alakja szilárd,
ám ha ott a nő, szinte színt vált a tekintete, ahogy Mária Magdolna fénytelen
szája is rózsaszínű lesz a keresztelkedés
után. Lenyűgöző képeket vonultat
föl az operatőri munka: a dél-olasz
tájakon és Szicíliában forgatott film
5,3 millió dollárjából bármennyit is
költöttek a látványra, minden centet
megért. Külön szót érdemel a szuggesztív zene: az izlandi szerzőpáros,
Jóhann Jóhannsson és Hildur
Guðnadóttir feledhetetlent alkotott.
A Jézus kereszthalálát és feltámadását
valójában csak jelzésértékűen ábrázoló
film nem a húsvét lényegéről szól. Aki
ezt keresi, hitelességet vagy bizonyosságot, az olvassa el a Bibliát. A Mária
Magdolna arról szól, hogy két ember
ugyan nem párja, de társa és tanúja a
másiknak. Halálig. A fő kérdés az, mi
lett volna, ha… Mária Magdolna erélyesebb, ha Jézus konkrétabb. Ez a nő
képes lett volna átírni a történelmet.
Avagy a mesét.
Bereczki-Csák Helga
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festékstúdió

Debrecen, Füredi út 57-59.

TEL.: 36-52-530-738 • 4030 DEBRECEN, MONOSTORPÁLYI ÚT 9-11.
Nyitva tartás: h-p: 700-1600, szo: 800-1200 • www.festeker.hu
Projekt Speciál flexibilis
csemperagasztó, 25 kgr

NAGY
VÁLASZTÉKBAN
KAPHATÓK:

1995 Ft
79,8 Ft/kg

kül- és beltéri falfestékek,
nemesvakolatok,

glettanyagok, ragasztók,
festéshez szükséges

szerszámok, díszlécek,

Tel/fax: 52/249-972, +36-70/635-7140
Nyitva tartás:
h-p: 730-1730, szo: 730-1230

Nemesvakolat

AKCIÓ!

Széria glett 20 kg.

2790 Ft
139,5 Ft/kg

rozetták készletről,

gipszkartonok, profilok

Platinum színes
beltéri falfesték, 5 literesr

és kiegészítők.

6995 Ft

helyben

számítógépes színkeverés.

1399 Ft/lit.

Düfa és Poli-Farbe nemesvakolatok

10 % + 15 % kedvezménnyel!
Vakolatra 10 % kedvezmény,
színkeverésre 15 % kedvezmény!

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2018. ÁPRILIS 11-TŐL MÁJUS 9-IG.

ajánlatok

Hihetetlen

a www.kuponlap.hu-n!

90 perces

nyirokmasszázs
6900 Ft helyett

5100 Ft-ért.

Kuponlap
www.kuponlap.hu

10 alkalmas

spinning bérlet
9300 Ft helyett

5900 Ft-ért.

Fehér Fagyöngy
Masszázs és Mozgás stúdió

Judy Gym edzőterem

3D nyomtató toll

kreatív

14 990 Ft helyett

8490 Ft-ért.

élményfestés

– akár ajándékba is – választható témákkal 9900 Ft helyett

7500 Ft-ért.

Kütyübazár.hu

alKotásutca

aromaolajos

vásárlási

thai masszázs 5990 Ft helyett

4400 Ft-ért.

Fehér Fagyöngy
Masszázs és Mozgás stúdió

utalvány

bármilyen szemüvegre
10 000 Ft helyett

6990 Ft-ért.

oKula optiKa

További kihagyhaTaTlan ajánlaTokérT láTogass el a www.kuponlap.hu oldalra!
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A közös ellenségkép
mint elemi igény
Pszichológus a gyűlöletről.
A dolgok möge. Népies hangzású kifejezés, mégis elmond mindent. Arra hívja
fel a figyelmet, hogy ne a látottak alapján
ítélkezzünk. Nézzünk mögé! Keressük
meg az okokat, a motivációt, a miérteket.
Hiszen minden cselekedetnek, megnyilvánulásunknak megvan az oka. Nagyon
fontos tudnunk ezeket, mert csak akkor
érthetjük meg mások viselkedését. Csak
akkor, ha mögé látunk.
A mai világban a befolyásolás eszköztára
nagyon redukált. Az alkalmazott módszerek nagyon egyszerűek, olcsók, szinte
már primitívek. Befolyásolnak azokkal
a primitív eszközökkel, amelyek esetenként nélkülöznek minden tényt, alátámasztást és adatot. Félelem és rettegés.
Ezeknek a befolyásoló, manipuláló eszközöknek olyan hatásaik vannak, melyek
nagyon károsak lehetnek.
A közös ellenségkép, a gyűlölet tárgya
megteremti az egységérzetet, az összetartozás torz érzetét.
Freud, aki sokat foglalkozott a tömeglélektannal, már 1920-ban leírta, hogy
a tömegben az én, az egyén megszűnik
létezni, alárendeli magát a vezetőnek, az
énideálukat kivetítik a vezetőre, ezzel fokozva az összetartozást és az intimitásérzetet. A csoport vezetőjét felértékelik,
cselekedeteit egysíkúan pozitívnak értékelik. A tömeg mozgatóereje, hajtóereje az agresszió. Az agresszió azonban
belülről feszíti a rendszert, ezért muszáj

levezetni, kivinni a csoportból, találni
neki valamit, mielőtt belül kezd munkálkodni. (Nézzünk csak meg egy szurkolótábort egy vesztes meccs után.) Így
az agressziónak muszáj utat törnie kifelé,
tehát így kéz a kézben jár a másik iránti
gyűlölettel, a kirekesztéssel a nem-csoporttagok ellen.
Ha másokat gyűlölünk, akkor nem kell
saját magunkkal foglalkozni, nem kell
szembenéznünk saját hibáinkkal, sebezhetőségünkkel. Elterelődik a figyelem,
hiszen a fókuszban a gyűlölt másik áll.
Mert ez a könnyebb. Azonban a gyűlölet
előbb-utóbb erőszakot szül.
Minden emberben van jó és rossz is.
Mindannyiunkban. Nincsenek csak rossz
és jó emberek. Az emberségnek ott kell
munkálnia mindenkiben, legyen az bárki a világon. Képesnek kell lennie, hogy
minden körülmények között ember maradjon. Hogy észrevegye, ha mellette valaki szenved, hogy odaforduljon felé, és
felsegítse a földről, nem nézve azt, hogy
melyik felekezethez, párthoz, nemzethez tartozik. Hiszen emberek vagyunk.
A szeretet, a gondolkodás, az empátia tesz
minket emberré. Nem a gyűlölet.
Gyűlölni, rettegni, haragot gerjeszteni,
félni, veszélyben lenni. Ezek a negatív
töltetű kifejezések befolyásolják a tudatot. Amit a másik csinál, csak rossz lehet.
Ez a fajta dichotóm, fekete-fehér gondolkodásmód nagyon leegyszerűsítő.

A világ nem fehér és fekete. Nagyon sok
árnyalata van, az emberek sokfélék, sokféleképpen gondolkodnak, éreznek. A
gyűlölet azonban nem lát. Nem látja meg
a másikban a jót. Csak rossz lehet, amit
tesz, amit gondol. Általánosít, spórol a
kiértékeléssel, a gondolkodással, a mögénézéssel. Nem foglalkozik az adatokkal,
az ellentmondó tényekkel, a valósággal.
Olyan, mintha egy szemüvegen látná a
másikat, amely csak feketén és fehéren
mutat mindent, nem mutatja a színeket,
nem látja a másik sokféleségét, nem látja
meg a másikban a jóság színeit. A gyűlölet sajnos egyre inkább elhatalmasodhat,
és már azokat a társaikat is gyűlölhetik,
akik nem értenek egyet velük a gyűlöletben. „Aki nincs velünk, az ellenünk van”.
A gyűlölet, a félelem, a rettegés szemüvegén át szemlélve mindenki gyanús, senki
sem jó, csak mi, semmi sem jó, amit mások csinálnak, mindenki más hazudik.
Ez a fajta oktulajdonítási stílus minden
csoportot jellemez.
Az egyén mindig arra törekszik, hogy a
saját csoportját pozitívnak értékelje, hiszen innen nyerheti pozitív önértékelését.
Ez azzal jár, hogy a csoporton kívülieket
egyformának észlelik. Mindenki fekete. Amikor veszélyesnek, fenyegetőnek
érezzük a másik csoportot, akkor két,
egymással összefüggő dolgot tehetnek.
Elsőként piedesztálra emelik saját szimbólumaikat, értékeiket. Másrészt lekicsinylik, gyűlölik a másik csoportot, és
elkezdik támadni.
Azonban nézzük meg ezt: mindenki
olyan rossz, aki másképp gondolkodik?
Aki nem gyűlöl? Aki nem retteg? Aki
nem fél? Aki nem fél odafordulni egy
elesett, rossz helyzetben lévő másik felé?
Aki érdeklődéssel hallgat meg másokat?
Aki meghallgatja a másik érveit? Aki beszélgetést kezdeményez? Aki vitatkozik?
Aki ezek után alkot véleményt? Ezek valóban olyan rossz tulajdonságok?
A reális gondolkodáshoz hozzátartozik
a tájékozottság, a tények (amelyek adatokkal alátámasztottak) ismerete. Meg
kell ismerni mások álláspontját, tudni
vitatkozni, alátámasztani az érveinket.
Érveket, amelyek igazak, valódiak és hiszünk bennük. Ahhoz, hogy meglássuk
a valóságot, le kell vennünk a gyűlölet
és félelem szemüvegét, és meg kell látni
a színeket, a másikban a jót. A dolgok
möge. Ez az, ami valóban számít...
- FGYN -
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Agro World CégCsoport

4028 Debrecen, Sámsoni út 35.
+36 52 418 910
titkarsag@agroworld.hu
www.agroworld.hu

Az AGRO WORLD cégcsoport 100 százalékban magyar tulajdonú
családi vállalkozás, melynek első tagja 1990-ben alakult meg debreceni székhellyel. Ma az agrárium szinte valamennyi ágazatában
képviselteti magát, így a juh- és szarvasmarha-tenyésztés, szántóföldi növénytermesztés, takarmánygyártás és -forgalmazás, élőállat-,
gyapjú-, zöldség-, mezőgazdasági gépkereskedelem, zöldségfeldolgozás, mezőgazdasági bérmunkavégzés, szállítmányozás, integrátori tevékenység és mezőgazdasági szaktanácsadás. A cégcsoport
22 ezer darabos anyajuh-állománnyal, több mint 1 500 tejhasznú
szarvasmarhával és annak szaporulatával rendelkezik, növénytermesztési ágazatában közel 5 000 hektár földterületen gazdálkodik
javarészt Hajdú-Bihar megye különböző területein, hazánk egyik leg-

modernebb mezőgazdasági gépparkjával. 2018-ban első ütemben
átadják a cég központi telephelyén azt a vágóhidat, mely újabb 25
főnek ad majd munkát a térségben, második ütemben a csoport
eddigi legnagyobb beruházása indul el, szintén Nádudvaron, közel
8 milliárd forint értékben, melynek működtetéséhez legalább 100
fő állandó, valamint több mint 220 fő szezonális foglalkoztatotti létszámra lesz szükség.

Az AgroSprint Zrt. több mint 26 éves múltra visszatekintő exportorientált családi vállalat, ami zöldség és gyümölcs feldolgozásával
és gyorsfagyasztásával foglalkozik. Termékeink értékesítésének
85 százaléka export, 15 százaléka belföldi irányú, melynek köszönhetően az elmúlt évek során Európa jelentős élelmiszer-ipari óriásvállalatainak a beszállítójává váltunk. Alig egy évtized alatt több mint
35 országgal alakítottunk ki kereskedelmi kapcsolatokat, melyek
száma folyamatosan bővül.
Mára kijelenthetjük, hogy az AgroSprint Zrt. a magyar hűtőipar
vezető vállalatává nőtte ki magát, és az iparág zászlós hajójaként
– a fenntartható fejlődést hangsúlyozva – folytatja tevékenységét.
A cég két gyorsfagyasztó gyáregységet működtet Magyarországon.

A vállalat egyik gyáregysége Karcagon van, ami a régió legnagyobb
fagyasztóüzemeként működik. A másik gyáregység Nyírlugoson található, ahol a nagy technológiát igénylő termékek (pl. zöldborsó,
kukorica) feldolgozása és gyorsfagyasztása folyik. A cég 2005-ben
Romániában megalapította leányvállalatát, az AgroSprint SRL-t, ami
2008-ban kezdte meg működését Erdély szívében, Beresztelke településen, mely tevékenysége, az anyavállalattal ellentétben, csak a
gyorsfagyasztott kiskereskedelmi forgalmú zöldség- és gyümölcstermékek csomagolására és értékesítésére terjed ki.
Vállalatunk sikerének alapja, hogy figyelmet fordít alapértékeire,
melyek a stabilitás, szakértelem, precizitás, minőségpolitika és a
kiváló termékek.

A dán székhelyű és tulajdonú Coloplast gyógyászati segédeszközök gyártásával és értékesítésével foglalkozik. 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 ezer embert foglalkoztatunk.

2007 őszén átadtuk nyírbátori telephelyünket, ahol ma már több mint
2000 munkavállaló alkalmazásával készülnek termékeink. Bízunk abban, hogy modern skandináv vállalati kultúránk a régió egyik vonzó
és meghatározó munkáltatójává teszi vállalatunkat.

Az AGRO WORLD csoport napjainkra nemcsak Magyarország,
hanem az Európa Unió egyik meghatározó mezőgazdasági vállalatcsoportjává nőtte ki magát.

Agrosprint Zrt.

5300 Karcag, Arany János u. 22.
+36 59 314 241
hr@agrosprint.hu
www.agrosprint.hu

Coloplast Hungary Kft.

4300 Nyírbátor, Coloplast u. 2.
+36 42 886 300
hunyb@coloplast.com
www.coloplast.hu

Magyarországon két gyár található, az egyik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor városában. A dániai cég leányvállalataként a Coloplast Hungary Kft. 2001 szeptemberében kezdte meg
termelését Tatabányán. Itt elért sikereinknek is köszönhetően

Létszámunk folyamatosan növekszik, és itt a lehetőség, hogy Te
is a csapatunk tagja légy! Ha érdekel technikus, raktáros vagy
operátor munkakör, akkor jelentkezz a www.finefit.hu/coloplast
oldalon! Ha felsőfokú végzettséged van, és beszélsz angolul, a
www.coloplast.hu oldalon látogass el Karrierportálunkra!

Debreceni SzakképzéSi centrum

4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz.
+36 52 437 307
dszc@dszc.hu
www.dszc.hu

A Debreceni Szakképzési Centrumának iskolái nevezetesek arról, hogy összetartó diákközösségek alakulnak ki, akik mindenben
támogatják egymást. Ezt segíti elő a szakképzett tanári gárda is,
akik gyermekközpontúak. A pedagógusok elvei közé tartozik, hogy
nehézségeket leküzdő szeretetteljes kapcsolatot alakítsanak ki a
tanulókkal. Ennek megfelelően tanórák is vidámak, az ismeretek
elsajátítására motiválnak.
A Debreceni Szakképzési Centrum iskoláiban – új képzési struktúrának megfelelően akár – 3 vagy 4 szakképesítést is szerezhetnek
a diákok a tanulmányaik befejezésekor. Központi szerepet kapott
a szakmai felkészítés, emiatt a gyakorlati órák számát növelték, és
a diákok nagy része debreceni cégeknél tölti a gyakorlatát tanuló-

szerződés keretében (duális képzés); mindezt anyagilag is honorálják. Ezzel olyan tudásra tesznek szert a tanulók, amit az iskolából
kilépve, a munka világában hasznosítani tudnak. Felnőttoktatás és
felnőttképzés keretében számos ingyenes képzést kínálunk! Ahhoz,
hogy színvonalas oktatásban vehessenek részt a diákok, a pedagógusok is rendszeresen képzéseken vesznek részt, hogy a tudásuk
naprakész lehessen.
A DSZC kiemelten kezeli a nyelvi oktatást, az intézmények vezetőink célja, hogy az iskolákból kikerülő diákok legalább alapszinten
tudjanak kommunikálni idegen nyelven, azok a tanulók, pedig akik
szeretnének, nyelvvizsgával gazdagabban hagyják el az iskola falait.

Debreceni Vagyonkezelő zrt.
A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 18 éve működteti holding rendszerben a debreceni tagvállalatokat:
• Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
• Debreceni Vízmű Zrt.
• Cívis Ház Zrt.
• DKV Zrt.
• Debreceni Gyógyfürdő Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 77. • DV Info Kft.
+36 52 509 408 • DV Parking Kft.
vagyonkezelo@dvrt.hu • Médiacentrum Debrecen Kft.
www.dvrt.hu

A holding tagvállalatai kiszámítható, nyugodt munkakörülményeket,
emberközpontú légkört biztosítanak. A tagvállalatok széles szolgáltatási spektrummal rendelkeznek; különböző munkakörökben
várják a pályázók jelentkezését.
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DKV Debreceni KözleKeDési zrt.
A közösségi közlekedés területén, a városi személyszállítási tevékenységben társaságunk, a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. mint
jogutód nagy múlttal rendelkezik. A DKV Debreceni Közlekedési
Zrt. alaptevékenysége, alapfeladata a város helyi közösségi közlekedésének bonyolítása autóbusszal és kötött pályás járművekkel –
trolibusz, villamos –, valamint ezen járművek és a közlekedésükhöz
szükséges infrastruktúra (pálya- és felsővezeték-rendszer) üzemeltetése, fenntartása.

Üzletpolitikánk alapja a szolgáltatásunkat igénybe vevő elégedett
utas, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által meghatározott menetrendi elvárások megfelelő teljesítése mellett. A korlátozott lehetőségeken belül társaságunk igyekszik szolgáltatásait
szinten tartani és fejleszteni. A DKV Zrt. számára fontos a korrekt,
kiszámítható és biztonságos utaskiszolgálás.

4025 Debrecen, Salétrom u. 3.
+36 52 502 640
hr@dkv.hu
www.dkv.hu

Diehl AircAbin hungAry Kft.
A Diehl Aircabin Hungary a németországi Diehl Aircabin GmbH
leányvállalata. A több földrészen is jelen lévő cég csaknem minden olyan alkatrész gyártásában érintett, amik a világszerte ismert
repülőgéptípusok utasterében megtalálhatók: az oldalfalaktól a pilótafülkéken át a klímacsőrendszerekig.

4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
+36 30 679 7950
Dac-jobs-debrecen@diehl.com
www2.diehl.com

a vállalat magyarországi sikerességét. Mind a két helyszínre várjuk
németül/angolul beszélő, tapasztalt és pályakezdő mérnökök, illetve egyéb terület iránt (pénzügy, beszerzés, megrendeléskezelés)
érdeklődők jelentkezését.

2011-ben kezdtük el gyártási tevékenységünket Nyírbátorban, ahol
az Airbus több típusa számára készülnek kabinelemek. Dinamikus
fejlődésünk bizonyítéka, hogy mind területünket és létszámunkat,
mind a gyártott termékek palettáját tekintve évről évre bővülünk;
a nyírbátori egység létszáma mára elérte a 650 főt. 2017 őszétől
egy Debrecenben létrehozott tervezőmérnök-központ is támogatja

FAG MAGyArorszáG IpArI KFt.
A Schaeffler-csoport globálisan tevékenykedő autóipari és ipari
beszállító. A legmagasabb minőség, a kimagasló technológia és a
fejlett innovációs erő jelentik a Schaeffler-csoport tartós sikerének
alapját. Motorokba, sebességváltókba és járművekbe gyártott precíziós komponensekkel és rendszerekkel, valamint a sokrétű ipari
felhasználásra alkalmas gördülő és csúszócsapágy-megoldásaival
a Schaeffler-csoport már napjainkban is döntő mértékben járul
hozzá a „Holnap mobilitásához“. 2017-ben a technológiai vállalat
4031 Debrecen, Határ út 1/D. mintegy 14 milliárd eurós árbevételt ért el.
+36 52 581 740
job@schaeffler.com Közel 89 400 munkavállalójával a Schaeffler a világon az egyik
http://www.schaeffler.hu legnagyobb családi tulajdonban lévő vállalat, mely több mint 50 or-

szágban telepített, közel 170 gyárával olyan világméretű hálózattal
rendelkezik, mely termelő üzemeket, kutatási és fejlesztési részleget
és forgalmazó cégeket foglal magában.
A Schaeffler debreceni gyára, az FAG Magyarország Ipari Kft. kúpgörgős csapágyak gyártásával foglalkozik. Vállalatunk 1999-es megalapítása óta a cégcsoporton belül a kúpgörgős csapágygyártás
európai fellegvárává nőtte ki magát. Termékeink közel 80 százalékát
az autóipar számára gyártjuk, olyan neves autógyáraknak, mint a
Volkswagen, a Ford, a Volvo vagy a BMW.

Generali Biztosító zrt.

4025 Debrecen, Piac utca 49–-51.
+36 20 212 9372
ferencne.turoczi@generali.com
www.generali.com

Mi, a Generali
A Generali-csoport meghatározó piaci szereplő hazánkban, évek
óta stabil, 17 százalék körüli piaci részesedéssel. Üzleti modellünk
alapja, hogy – a szolgáltatásaink színvonalára fókuszálva – kiváló
ár-érték aránnyal ügyfeleinkkel hosszú távú, bizalmi kapcsolatot alakítunk ki. Hiszünk a személyes tanácsadás fontosságában, ugyanakkor a korszerű technológiák felhasználásával online, telefonos
elérhetőségünket is folyamatosan fejlesztjük. Célunk, hogy szilárd
háttérként állhassunk ügyfeleink mellett életük minden biztosítási
védelmet igénylő pillanatában.
A magyar Generali-csoport az olaszországi központú, független,
erős nemzetközi jelenléttel rendelkező Generali-csoport tagja.

Az 1831-ben alapított vállalatcsoport több mint 60 országban van
jelen; 2016-os teljes díjbevétele meghaladta a 70 milliárd eurót.
A világszerte több mint 74 ezer alkalmazottat foglalkoztató és közel
55 millió ügyfelet kiszolgáló csoport egyike a vezető nyugat-európai biztosítótársaságoknak, valamint egyre fontosabb szereplője a
közép-kelet-európai és ázsiai piacoknak. 2017-ben a Generali-csoport is bekerült a világ legfenntarthatóbb vállalatai közé a Corporate
Knights ranglistáján.

A több mint 65 éves múltra visszatekintő, Tégláson működő
HAJDU Cégcsoport három önálló, különböző tevékenységi körrel
rendelkező cégből áll. A térség egyik legmeghatározóbb gazdasági
egységeként közel 800 főt foglalkoztatunk; az új pozíciók mellett a
szakmai gyakorlat teljesítésére is lehetőséget adunk.

vitelezésével foglalkozik. A HAJDU Infrastruktúra Szolgáltató Zrt.
az Ipari Park működtetését hivatott szolgálni. Egyik legfontosabb
törekvése a környezetvédelmi célok támogatása.

Csatlakozz hozzánk Te is, és váltsd valóra álmaidat nálunk! Ismerd
meg a Generali világát, ismerj meg minket!

HAJDU CégCsoport

4243 Téglás külterület hrsz. 0135/9
+36 52 582 777
sipos.edit@hajdurt.hu
www.hajdu.eu

A HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. fontos szereplője a háztartási gépgyártásnak. A forróvíztárolók mellett fő profilja az innovatív, jó minőségű környezetbarát hőtechnikai termékek gyártása és értékesítése.
A HAJDU Autotechnika Ipari Zrt. jellemzően autóipari alkatrészek,
elsősorban lemezmegmunkálással és lemezalakítással előállított
részegységek gyártásával, és gyártóeszközök tervezésével és ki-

A sikerhez vállalaton belüli együttműködésre, csapatmunkára, jó
humánerőforrás-politikára, nyitott vállalatvezetésre van szükség.
Meggyőződésünk, hogy a vállalati siker elengedhetetlen feltétele
munkatársaink folyamatos fejlődése, fejlesztése. Ezt többéves képzési tervvel, szakmai, nyelvi és vezetőképzéssel támogatjuk. A karriergondozás mellett vállalataink versenyképes bérezést és egyéb
juttatásokat kínálnak.
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HSA Kft.
Kelet-Magyarország egyik legsikeresebb munkaerő-közvetítő és
-kölcsönző cége vagyunk. Mit jelent ez a számokban? Idén márciusban ünnepeltük a 18. születésnapunkat. Ennyi idő alatt több száz
céggel alakítottunk ki partnerkapcsolati viszonyt, és több tízezer
munkahely betöltésében segédkeztünk. Mit jelent ez a gyakorlatban?
4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.
+36 52 43 0738
debrecen@hsakft.hu
www.hsakft.hu

Munkaerő-kölcsönző cégként maximálisan odafigyelünk a nálunk
dolgozó emberekre. Garantáljuk Neked, hogy nálunk folyamatosan
be leszel jelentve. Minden hónapban eljuttatjuk hozzád a részletes
bérpapírodat, hiszen nálunk nincsenek titkok, sem rejtett költségek.
Szükség esetén saját gépjárműinkkel ingyen szállítunk oda-vissza

a távolabbi települések és a munkahely között, mert tudjuk, hogy ez
milyen fontos Neked.
Munkaerő-közvetítő cégként pedig szakembereket toborzunk partnereink számára. Jól jársz, ha a HSA-n keresztül indulsz harcba.
Mi tudjuk, milyen elvárásai vannak a munkáltatónak, így tanácsokat
tudunk adni, hogy min kellene változtatnod. Ráadásul nálunk nem
csak egy állásra jelentkezel, hiszen folyamatosan kapcsolatban
vagyunk 20–30 különböző céggel. Ezért is érdemes regisztrálnod
nálunk. Honlapunk mellett (www.hsakft.hu) a Facebookon (www.
facebook.com/hsakft) is megtalálsz minket, ahol álláshirdetéseink
mellett álláskeresési tanácsokkal is ellátunk.

ISS FacIlIty ServIceS KFt.
Légy Te is az ISS csapat tagja!

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64–66.
+36 30 538 2508
allas@hu.issworld.com
www.hu.issworld.com

Az ISS a világ vezető létesítmény-üzemeltetője. Vállalatok részére
biztosítunk épület-karbantartást, takarítást, őrzést, recepcióműködtetést, étteremüzemeltetést, flottamenedzsmentet, kertészetet és egyéb szolgáltatásokat. Tevékenységünk nagyon sokrétű.
77 országban vagyunk jelen, több mint 200 vállalati partner részére
biztosítjuk ezen szolgáltatásokat 530 000 munkavállalót foglalkoztatva. Cégünk 1991-ben kezdte meg működését Magyarországon.
Napjainkra az ország egész területén több száz ügyfelünknél 700
alkalmazottunk dolgozik. Partnereink részére testreszabott szolgáltatásokat kínálunk, amely a megrendelővel való szoros együttműkö-

désen és az ügyfelek tényleges igényeinek megtalálásán alapszik.
Rendkívül stabil pénzügyi háttérrel és országos lefedettséggel működünk. Munkavállalóinkat törvényesen foglalkoztatjuk, folyamatosan fejlesztjük. Követjük a technológiai fejlődést, korszerű gépeket,
berendezéseket alkalmazunk, környezetbarát vegyszereket és az
adott szolgáltatás megfelelő szintű ellátásához szükséges anyaghasználattal biztosítjuk ügyfeleink elégedettségét.
Munkavállalókat keresünk catering, soft FM, hard FM és őrzés-védelmi területekre. Amennyiben valamelyik terület felkeltette az
érdeklődését, további információkat az allas@hu.issworld.com
e-mail címen kérhet.

IT ServIceS Hungary
Az IT Services Hungary (ITSH) budapesti, pécsi, debreceni és
szegedi telephelyein ma már több mint 4500 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.
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 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 Alumni-díjban is részesítette az ITSH-t,
amire rendkívül büszke a vállalat.
2018-ban az IT Services Hungary érdemelte ki a „2017 legsikeresebb hazai ICT-cége” díjat az IT Business TOP 52-es listáján.

ITK HoldIng ZrT.
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.
1045 Budapest, Istvántelki út 8.
+36 1 422 1650
info@intertanker.hu
www.itkholding.hu

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 -felépítmények,
hajtásláncok, elektromos hajtásláncok gyártása.
Mindkét társaság hosszú távú, biztos munkahelyeket kínál leendő
munkatársainak korszerűen felszerelt üzemeiben.

Joker Diák Munkaerő-szervező iskolaszövetkezet

4024 Debrecen, Csapó u. 28. II/4
+36 30 3499 299
info@jokerdiak.hu
www.jokerdiak.hu

A Joker-Diák Munkaerő-szervező Iskolaszövetkezet vezetői 1995
óta foglalkoznak munkaerő-szervezéssel. Szakmai tapasztalatunknak köszönhetően, az Ön munkaigényét is képesek vagyunk megbízhatóan 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 adminisztráció, 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.
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Krones Hungary Kft.
A Krones-csoport, melynek központja Németországban, Neutraublingban található, a folyamat-, töltés- és csomagolástechnológia számára tervez, fejleszt és gyárt gépeket, valamint teljes gépsorokat.
A vállalat termékportfólióját alkotja még ezen felül az információtechnológia, belső-logisztika, gyártervezés és egyedi szelepgyártás.
A tapasztalat és az innovatív energia, melyet kiváló gépészmérnöki
szakértelem támogat, valamint a magas szintű üzemi technológia,
a folyamatszabályzás, a mikrobiológia és az információtechnológia
tette a vállalatot a világ vezető, holiszikus rendszertechnika gyártójává és forgalmazójává.

A vállalat első számú vevői közé a sörgyárak és italgyártók, továbbá
az étel-, vegyi, gyógyszer- és kozmetikai ipar gyártói tartoznak.
A Krones világyszerte 14 500 munkatárssal rendelkezik. Termékei
90 százalékát külföldön árusítja. A vállalat bevétele 2016-ban elérte
a 3,391 milliárd eurót. A cégcsoporthoz a Krones AG-n (M-DAX)
kívül több mint 90 leányvállalat és értékesítő vállalat tartozik.
A Krones 2018 decemberében kezdi meg működését Debrecenben, 500 új munkahelyet teremtve ezzel a városban.

join-us-in-debrecen@krones.com
www.krones.hu

KUKA Robotics HUngáRiA ipARi Kft.

2335 Taksony, Fő út 140.
+36 24 501 600
job@kuka-robotics.hu
www.kuka.com

A KUKA Robotics Hungária Magyarországon 1991 óta van jelen, és
hazánkban három, Romániában pedig egy telephellyel rendelkezik.
Hogy hol vagyunk és ott mit csinálunk? Te hol tudnál elhelyezkedni?
Budapest: Érdekel a kódolás, vagy szívesen lennél egy tudásközpont tagja? A modern szoftverfejlesztő irodánkban high-tech környezetben, Magyaroroszágon egyedülálló módon nyílik lehetőség
robotok szoftverének a fejlesztésére és tesztelésére. A KUKA új,
folyamatosan épülő tudásközpontja is itt található.
Taksony: Érdekel a pénzügy vagy a HR? Jelentkezz Taksonyba a
KUKA hazai központjába! A Budapesttől 20 kilométerre található
Pest megyei településen, Taksonyban van a cég adminisztratív
központja, valamint itt található a KUKA hazai sales-központja is.

Füzesgyarmat: Modern gépparkban, modern körülmények között
folyik a gyártás. A KUKA Robotics Hungária az egyik legnagyobb
munkahelyteremtő cég Békés megyében. A cég legfontosabb
gyáregysége Füzesgyarmaton van, közel 24 000 négyzetméter
alapterülettel.
Temesvár: Robotok szervizelése külföldön? 2016-tól a KUKA
Robotics Hungária egy új oktató- és szervizközpontot nyitott Temesváron. Az itteni telephelyen folyik a KUKA robotok oktatása a
romániai és bulgáriai partnerek részére.
Új kihívások, nemzetközi környezet és innováció: keress meg bennünket, és legyél a csapatunk tagja!

Magyar reforMátus szeretetszolgálat alapítvány
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány 2018 januárjától
egy új, féléves önkéntes programot indít, mely az EFOP 1.3.8-17 számú pályázat keretein belül valósul meg. A program 18 év feletti, de
22. életévüket még be nem töltött fiatalok számára ad lehetőséget
önkéntességre napi 4 órában, melyért cserébe a projektben résztvevőknek lehetőségük lesz jogosítványuk megszerzésére, nyelvi
kurzuson és további képzéseken való részvételre is. Továbbá fizetjük az egészségbiztosításukat. Mindezek finanszírozása a pályázat
4029 Debrecen, Leány utca 2. keretein belül valósul meg.
+36 52 615 357
mrsz@jobbadni.hu Az önkéntesek bekapcsolódhatnak adománygyűjtésbe, gyerekekwww.jobbadni.hu kel való foglalkozásokba, szociális intézmények munkájába (idősek

meglátogatása, kórházban lévő gyerekeknek meseolvasás) és a
szervezet mindennapi feladataiba.
Úgy gondoljuk, a program kiváló lehetőséget jelenthet a fiatalok
számára az egyetemi/főiskolai tanulmányaik megkezdése vagy a
munka világába való elhelyezkedésük előtt. Célunk, hogy segítséget
nyújtsunk azoknak is, akik még nem találták meg céljukat az életben,
bizonytalanok jövőjüket, pályaválasztásukat illetően.
A programra való jelentkezés folyamatos. Érdeklődni, jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet: onkentes@jobbadni.hu és
06 30 678 7355. http://jobbadni.hu/onkentessegszemelyreszabva.

Meló-Diák iskolaszövetkezet

4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.
+36 52 430 738
debrecen@melodiak.hu
www.melodiak.hu

A Meló-Diák mindig többet akar. Hogy miért? Mert olyan diákok
alkotják, akik többet akarnak. Nem elégszenek meg a sulival. Nem
elégszenek meg a zsebpénzzel vagy az ösztöndíjjal. Többet akarnak. Függetlenséget, önállóságot, keresetet – munkát akarnak.
Mi ebben segítünk nekik már 1983 óta. Tudod, mi volt 1983-ban?
A 12 éves Elon Musk már a jövőbeni Tesla egyik elektromos autójáról ábrándozott. Azóta ki is lőtte az űrbe… Ja, meg akkor került
a mozikba A Jedi visszatér: Luke legyőzte a sötét oldalt, Han Solo
becsajozott, minden a helyére került. Mi ilyen régóta segítünk a
fiataloknak pénzt keresni.
Ebben az elmúlt 35 évben félmilliónál is több diákot segítettünk
munkához, azaz álmai és vágyai valóra váltásához. Ezért is vagyunk

Magyarország piacvezető diákmunka-hálózata. Ráadásul ma már a
pénzkereseti lehetőségnél is többet adunk Neked. Mentorprogramunknak köszönhetően be tudod írni az önéletrajzodba a diákmunkával szerzett tapasztalataidat. Pontosan látszik majd, hogy milyen
kompetenciádban mennyit fejlődtél a nálunk töltött idő alatt, erről
ugyanis oklevelet állítunk ki. Tehát a diákmunkával nálunk most
nemcsak a legmenőbb bulikra való pénzt keresheted meg, hanem
a karrieredet is bedurranthatod.

Az MSK Covertech Group egy dinamikusan fejlődő – családi tulajdonban lévő – német vállalkozás. A cégcsoport automatizált,
nagyteljesítményű csomagolórendszerek gyártója németországi
központtal és – többek között – magyarországi gyártóbázissal.
Mottónk – „savings through technology“ („megtakarítások a technológiának köszönhetően”) – értelmében fejleszti az MSK a részlegesen vagy teljesen automatizált gépeit. Ezen magas igényeknek
köszönhetően immár 87 szabadalomra tettünk szert.
A nyírbátori gyáregység kulcsfontosságú szerepet tölt be a cégcsoport életében, ahol közel 350 fő munkatársat foglalkoztatunk.
Az MSK Hungary Bt. a következő területeken nyújt nemzetközi
szinten is kiemelkedő teljesítményt:

• mechanikus és elektromos tervezés • alkatrészgyártás
• gépszerelés • PLC-programozás • helyszíni beüzemelés
• csomagológépeink 24 órás szervize a Föld bármely pontján.
Az itt gyártott ipari csomagológépeket és szállítmányozási rendszereket a világ szinte minden pontján használják üzleti partnereink. Vevőink, akik megelégedettsége minősíti munkánkat: Nestlé,
Heineken, Unilever, BMW, Electrolux.

Gyere, és csatlakozz: tudjuk, hogy többet akarsz!

MSK Hungary Bt.

4300 Nyírbátor, MSK tér 1.
+36 42 511 130
hr@msk.hu
www.msk.hu

Várjuk mindazok jelentkezését, akik rendelkeznek a feladatuk ellátásához szükséges szakmai és nyelvi ismeretekkel, magabiztosak, és képesek megfelelni a magas minőséget követelő vevői
elvárásoknak.
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Munkaerőpiacon Maradás egyesület
A Munkaerőpiacon Maradás Egyesületet (MPME) olyan társadalmilag felelős magánszemélyek részvételével hoztuk létre 2007-ben, akik több mint egy évtizede tevékenykednek a
munkaerő-kölcsönzés, -közvetítés és felnőttképzés területén.
Ennek nyomán sokéves szakmai tapasztalattal rendelkezünk a
humánerőforrás-menedzsment területén, és aktívan szeretnénk
tenni a munkaerő-piacról kiszoruló csoportok, valamint a pályakezdők lehetőségeinek javításáért.
4025 Debrecen, Széchenyi u. 48.
+36 20 918 5483 Ezen célkitűzésnek megfelelően az alapítók 2016-tól országosan a
info@mpme.hu tartósan munkanélküliek, megváltozott munkaképességűek és fowww.mpme.hu gyatékkal élők, valamint a pályakezdők munkaerő-piaci megjelené-

sét és munkába állítását előmozdító szolgáltatások terén kívánják
meglévő szakmai tapasztalataikat és üzleti kapcsolatrendszerüket
a társadalom szolgálatába állítani.
Egyesületünk az eddig eltelt 11 év során többrétű tevékenységet fejtett ki a munkavállalók segítése terén, többek között
közreműködött a TÁMOP-2.4.3.A-09/1 atipikus foglalkoztatási
formák támogatása keretében megvalósuló „TRIO” – Rugalmas
munkahely-bővítés a feldolgozó-csomagoló sormunkás foglalkoztatásban elnevezésű projektben, a „DuoDay” projektben, az
EFOP 1.1.1-15-ös projektben külső szolgáltatóként vettünk rész,
valamint megvalósítottuk a „Karrieresély” programunkat.

NatioNal iNstrumeNts
A National Instruments egy amerikai cég, mely tesztelési, mérési
és vezérlési megoldások területén világszinten élen jár. A cég az
első tengerentúli leányvállalatát 2001-ben hozta létre Debrecenben. Az elmúlt 15 évben 200 fős cégből több mint 1300 főt foglalkoztató munkáltatóvá nőttük ki magunkat. Folyamatos fejlődésünk
mellett büszkék vagyunk emberközpontú vállalati kultúránkra, és
arra, hogy olyan rendszereket biztosítunk a mérnökök és tudósok
számára, melyek megváltoztatják a bennünket körülvevő világot.
4031 Debrecen, Határ út 1/A
+36 52 515-400 Ügyfeleink között olyan cégek szerepelnek, mint az Airbus, a Subaru
karrier.debrecen@ni.com és a Hyundai, de termékeinket a NASA is használja a kutatásaik sohttp://hungary.ni.com/karrier_debrecen rán. Az innováció melletti elkötelezettségünknek köszönhetően az

NI Hungary Kft. ma már – az elektronikai eszközök gyártása
mellett– 14 különböző területen foglalkoztat munkatársakat. A
kollégáinkat egy modern, inspiráló munkakörnyezettel várjuk nap
mint nap, ahol fejleszthetik képességeiket és tudásukat, szakmai
kihívásokon és belső oktatásokon keresztül.
Emellett fontosnak tartjuk a jövő mérnökeinek támogatását. Ezért
jött létre az NI Mentor Programunk, ahol az óvódától akár egészen
az űrkutatásig kísérjük végig a diákokat. Büszkék vagyunk arra,
hogy olyan munkahelyet teremtünk, ahová munkavállalóink szívesen járnak be dolgozni.

Neopac HuNgary Kft.

4031 Debrecen, Hoffmann utca 1.
+36 52 870 151
Info.hu@neopac.com
www.neopac.com

A Neopac Hungary Kft. a műanyag tubusokat gyártó svájci tulajdonú Hoffmann Neopac AG. magyar leányvállalata. Az anyavállalat
székhelye Svájcban, Oberdiessbach városában található. A cégcsoport több gyártótelephellyel is büszkélkedhet, mint Svájcban
Thunban, ahol fémdobozokat állítanak elő, valamint különböző
alapanyagú műanyag tubusokat gyártunk Svájcban Oberdiessbachban, Indiában Silvassában és hazánkban Debrecenben.
Üzemünkben jelenleg 7 in-line gépsor és 3 off-line gépegység
működik. Éves szinten közel 250 millió műanyagtubust gyártunk,
melyet elsősorban a nyugat-európai országokban értékesítünk.
Különböző dekorációs nyomtatásokat alkalmazunk üzemünkben,
mint például a prégelés, szitázás, válszínnyomott, ofszet techno-

lógia.Tubusaink kozmetikai, gyógyszeripari, háztartási és vegyipari
termékek csomagolóanyagául szolgálnak.
Jelenlegi létszámunk meghaladja a 170 főt, melyet jelenleg bővíteni kívánunk. Termelőüzemünkben folyamatos munkarendben, 1
2 órás műszakbeosztásban dolgoznak munkatársaink. Adminisztratív területen heti 40 órás munkaidő-beosztással foglalkoztatjuk
kollégáinkat.

Cégünk az NN Csoport biztosítási és vagyonkezelő cégcsoport
tagja, mely több mint 18 országban van jelen. Az NN Biztosító
Magyarországon 1991-ben kezdte el működését, 1997-re pedig
piacvezetővé léptünk elő, és ezt a pozíciót a mai napig büszkén
őrizzük.

értékre alapozzuk: odafigyelés, átláthatóság és elkötelezettség.
Szeretnéd, ha csak szorgalmadon, képességeiden és teljesítményeden múlna a bevételed, amely hosszú távon is kiemelkedő
anyagi elismerést biztosít neked?
Ha a válaszod igen, ismerd meg, mit kínál Magyarország piacvezető életbiztosítója! Innovatív termékeink és szolgáltatásaink ügyfeleink teljes életútján át segítenek pénzügyi biztonságuk megteremtésében. Célunk, hogy kiváló ügyfélélményt nyújtsunk, ebben pedig
meghatározó szerepe van biztosítási tanácsadóinknak.

A nyitott pozíciókról részletesen tájékozódhat, a www.neopac.com
weboldalon.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, e-mailben várjuk fényképes
önéletrajzát a pozíció megjelölésével.

NN Biztosító zrt.

1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/b
1433
nn@nn.hu
www.nn.hu

Az elmúlt évtizedek során az NN Biztosítónál – többek között –
bevezettük az elektronikus aláírást, hogy a papírmentes működés megvalósulhasson, valamint elindítottuk az Insurace üzleti
szimulációs versenyt és a Sparklab by NN inkubátor programot
is. Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinknek pénzügyi biztonságuk
megteremtésében. Ennek érdekében munkánkat három alapvető

Ami ügyfeleinknek számít, az számít nekünk is. www.nn.hu/karrier
Önéletrajzodat a debrecen@nn.hu címre várjuk.

Praktiker Magyarország kft.
Versenyképes, stabil munkahelyeket kínál a Praktiker

1095 Budapest, Mester utca 87.
+36-1-476-6100
hust324hr@praktiker.hu
www.parktiker.hu/karrier

Családias légkör, változatos munka, tervezhető munkaidő – a Praktiker munkavállalói ilyennek látják munkahelyüket. A magyar tulajdonban lévő barkácslánc tovább bővíti elkötelezett csapatát.
A magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező barkácsáruház-lánc Magyarországon 20 áruházat működtet, összesen 1400 alkalmazottat
foglalkoztatva.
– Az elmúlt hónapokban elvégeztünk egy átfogó belső felmérést,
azt vizsgáltuk, hogy a munkavállalóink mit gondolnak munkahelyükről – mondta Márton Katalin, a cég HR-vezetője. – A nagy többség
szerint nálunk tervezhető a munkaidő, családias a légkör: a kollektíva

igazi közösséget alkot. Ezen kívül mozgalmas munkavégzést, változatos feladatokat kínálunk.
Munkavállalóink is megerősítették, hogy sikeres a stratégiánk: a
Praktiker megbízható, stabil vállalat, ahol hosszú távon tervezhetik
kollégáink karrierjüket és életpályájukat – mutatott rá. Hozzátette:
cégüknél a leendő kollégák a későbbiekben különböző szakértői,
és/vagy vezetői beosztásokat is betölthetnek.
A Praktiker célja, hogy folyamatos és interaktív kapcsolatot ápoljon a
munkaerőpiac szereplőivel. A vállalat megújult karrieroldala, valamint
HR területének koordinátorai az alábbi elérhetőségeken bővebb tájékoztatást is adnak az álláslehetőségekről.
www.praktiker.hu/karrier
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CívisCafé
thyssenkrupp

Components teChnology hungary kft.
A Thyssenkrupp AG világszerte közel 80 országban 159 000 munkavállalót 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 építését
kezdtük meg Debrecenben. A közel 11 milliárd forint értékű zöldmezős
beruházással épülő üzemünk még idén megkezdi a sorozatgyártást.
A tervek szerint évente több mint 6 millió lengéscsillapító-rugót és
stabilizátort szállítunk majd neves autógyártók részére, ezért 250 fővel
növeljük debreceni egységünk létszámát. Az érdekes feladatok mellett
jó hangulattal és összetartó csapattal várjuk folyamatosan az új munkatársak jelentkezését!

1113 Budapest, Daróczi út 1–3.
4032 Debrecen, Rugó utca 2.
annamaria.liszka@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp.hu
transcosmos InformatIkaI

rendszer támogató szolgáltató kft.

A japán központú transcosmos.inc és a brit Merlin Information
Systems Group Limited megegyeztek, hogy a transcosmos növelni fogja a befektetéseit és 85 százalékos részesedést fog képezni
a vállalat készleteiből. A Merlin ezentúl a transcosmos leányvállalataként üzemel, s megváltoztatta hivatalos nevét transcosmos
Information Systems Limitedre.
4031. Debrecen, Kígyóhagyma utca 5.
+36 70 338-2765
fruzsina.fenyvesi@transcosmos.co.uk
http://transcosmos.co.uk/careers/

A vállalaton belül egyedülálló, budapesti székhelyű autóipari K+F Kompetencia Központunk világszínvonalú elektromos kormányrendszereket
és szoftvereket fejleszt főképp prémium autógyártók, többek között a
BMW és a Daimler számára. A jelenleg több mint 700 fős mérnöki
központunkban olyan technológiákkal is foglalkozunk, mint az önvezető
autók kormányzása, vagy a mechanikai kapcsolat nélküli kormányzás.
Győri üzemünkben 110 munkatársunkkal az Audi számára szállítunk
JIS rendszerben előre szerelt futóműveket. Jászfényszarun a mintegy
33 milliárd forintos beruházás eredményeképp 500 kollégánkkal kormányrendszerek és hengerfejbe integrált vezérműtengelyek gyártását
végezzük.
Csatlakozz hozzánk, és vezesd karriered új utakra!
Nyitott pozíciók Debrecenben:
• Gépkezelő
• Automatizálási mérnök
• CNC gépkezelő
• Prototípusgyártó mérnök
• Vegyipari technikus
• Beszerző
• Műszakvezető
• Vevői minőségügyi mérnök
• Csoportvezető
• Diszponens
• Raktáros
• Tesztmérnök – funkcióvizsgálatok
• Targoncavezető
További információkért és nyitott pozícióinkért keresd fel megújult
honlapunkat: www.thyssenkrupp.hu/karrier

Az 1991-ben alapított Merlin IT többnyelvű üzleti folyamatok kihelyezését és ügyfélszolgálati szolgáltatásokat biztosít angol
és egyéb európai nyelvű ügyfeleknek a világ több pontján is.
A Merlin-IT Kft. 2010 májusában nyitotta meg kapuit 25 munkatárssal a Lion Office Centerben, Debrecenben. A gyors növekedés

eredményeként ma már 350 dolgozót foglalkoztat, a nemrégiben
kialakított új irodájában a Debreceni Regionális és Innovációs
Tudományos Technológiai Parkban (Debrecen, Kígyóhagyma
utca 5.) munkatársaink közül közel 150 diák, akik tanulmányaik mellett végeznek munkát, átlagosan heti 20 órában. A transcosmosnál
büszkék vagyunk munkatársaink képességeire, szakmai tudásukra
és a kivételes munkájukra. Úgy gondoljuk, hogy a karrierjükben
kitűzött célok elérésének sikeressége kulcsfontosságú, hiszen ez
a teljesítményüket még inkább javítja. Éppen ezért törekszünk arra,
hogy minél több lehetőséget biztosítsunk az egyéni és szakmai
fejlődéshez, és mindez nagyon jó hangulatú, vidám és lelkes csapataink tagjaként érjék el.

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

Hihetetlen

ajánlatok

(el)Végre hírportál!

Kuponlap
www.kuponlap.hu

a www . kuponlap . hu - n !

www.civishir.hu
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CívisCafé

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.
Nem baj,





Jó ha,



Mit ígérünk?






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.

Adjon (új) esélyt mAgánAk!

ÁllÁsbörze
Debreceni

A RÉGIÓ

LEGNAGYOBB
MUNKAADÓINAK
RÉSZVÉTELÉVEL

2018.
ÁPRILIS

27. Fórum Debrecen

CívisCafé

HIRDETÉS 25

26 KALANDOZÓ MAGYAROK

A lány
a szomszédból
a világ végére
ment
Balogh Boglárka
Nyíregyházáról indult,
a National Geographic
Magyarország világjáró
bloggere lett.

CívisCafé

Talán már az egész világot bejárta.
Olyan helyekre jut el, ahová átlagember nem. Fotózza, írja, dokumentálja,
amit lát. A Scolar Kiadó gondozásában
nemrég jelent meg Ezerarcú Föld című
könyve, melynek ajánlásában úgy fogalmaz: „bepillantást nyerhetünk az
afrikai törzsek mindennapjaiba, a rituális gyilkosságok elől menekülő albínók rejtett világába, egy belga csokoládémester titkaiba éppúgy, mint
az illegális vadállat-kereskedelembe,
az oroszlánok vadászatra szánt ipari
tenyésztésébe, tengeritehén-mentők
küzdelmeibe vagy egy magyar orvoscsapat életmentő akcióiba is... Kaphatunk baszkföldi szerelmi tanácsokat,
de ellátogathatunk a mexikói boszorkánytalálkozóra és Váránaszi halott
égető lépcsősoraira is.”
A könyv máris bestseller. Balogh Boglárkával beszélgettünk.
CívisCafé: Volt kitől örökölnöd az
íráskészségedet, hiszen édesapád,
Balogh Géza elismert nyíregyházi
újságíró. Csakhogy, míg ő a megyét
járja, te a világot. A National Geographic Magyarország bloggereként
rendkívüli helyekre jutottál el.
Balogh Boglárka: Mindig szabad
kezet kapok a témák kiválasztásában, egyetlen kikötés van a National Geographic Magyarországnál:
politikával ne foglalkozzunk. Azt
gondolom, egy-egy történet hiteles bemutatásához kell, hogy ér-

dekeljenek bennünket azok az emberek, azok a kultúrák, helyek, törzsek,
állatok, amikről írunk, vagy amit éppen fényképezünk, különben a riport
nem lenne sem alapos, sem érdekes.
CívisCafé: Egy nőnek egyedül járni
a világot nem életbiztosítás. Nem
félsz? Szüleid nem aggódnak? Milyen
időközönként kell „életjelt” adnod
magadról?
Balogh Boglárka: Szerencsére
nem egyedül járom a világot, immár
8 éve van, aki fogja a kezemet. Félni
nem félek, mert mindenhol betartom
a biztonsági, a kultúrának megfelelő
öltözködési szabályokat, sötétedés
után nem indulok útnak, ha nem
muszáj. A szüleim megszokták ezt az
életformát, a világhálónak köszönhetően pedig még Afrikából is naponta
váltottunk egy-két szót.
CívisCafé: Olyan helyeken is megfordulsz, ahol betegségek, járványok,
éhezés sújtja a lakosságot.
Balogh Boglárka: Mivel hónapokat töltök egy-egy helyen, teljesen
be tudok illeszkedni az adott ország
életébe, nem kell csak az írásra vagy
a fotózásra koncentrálnom, hisz nem
kimondottan azért vagyok ott. Engem valójában érdekel, hogyan élnek
mások a világ különböző sarkain,
mit szeretnek, miért küzdenek, mitől lesznek boldogok. Szeretném azt
hinni, hogy ez a mások iránti tisztelet,
őszinte érdeklődés, az odafigyelés olvasható ki a riportjaimból.
CívisCafé: Van kedvenc helyed a
világban?
Balogh Boglárka: Magyarország
mellett India.
CívisCafé: Mekkora csomaggal indulsz útnak egy-egy helyre? Mi az
a három dolog, amit sosem hagysz
itthon?
Balogh Boglárka: Mások számára meglepően kis csomaggal indulok;
néhány váltás ruhán kívül szinte semmit nem viszek. Ami semmiképpen
nem maradhat otthon, azok a munkaeszközök: laptop, telefon, fényképező.
CívisCafé: Ha most azt mondanák neked, két hét szabadságra mehetsz, és
te választasz, hová utaznál szívesen?
Balogh Boglárka: Erdélyt már nagyon régóta tervezem, de az odautazást mindig azzal ütöm el, hogy majd
később, amikor már családom lesz.
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CívisCafé

Balogh Boglárka: Legtöbbször az
interneten találom meg és foglalom le
őket, de sokszor egyszerűen csak besétálok egy-egy vendégházba, hogy
megkérdezzem, van-e szabad hely.
Legkülönlegesebb talán a radzsasztáni
sivatagi szállásom volt, ahol tevékkel
körbevéve, tábori ágyakon aludtunk a
csillagos ég alatt.
CívisCafé: Hatalmas távolságokat
barangolsz be. Hogyan jutsz el
A-ból B-be?
Balogh Boglárka: Legtöbbször vonattal és busszal, de volt már rá példa,
hogy 3 hónapig motoroztunk.
CívisCafé: Hogyan fogadnak az emberek, akikről írsz, akiket fotózol?
Mennyire könnyen nyílnak meg?
Balogh Boglárka: A fejlődő ország
lakói nagyon kedves, nyitott, barátságos emberek. Örülnek annak, ha más
(európai) érdeklődik, hogyan élnek, mit
főznek, miről beszélgetnek. Egyáltalán
nem nehéz hozzájuk közel kerülni, főleg akkor nem, ha levetjük a nyugati
kultúrából hozott előítéleteinket.
CívisCafé: Hány nyelven beszélsz?
Balogh Boglárka: Angolul anyanyel-

Keresd akciónkat!

A másik a Dél-afrikai Köztársaság, a
Krüger Nemzeti Park. Két hét sátorozás
a park kijelölt területén, hogy minden
reggel a vadászatra induló oroszlánok
üvöltésére ébredjek, megnézzem a napfelkeltét, utána pedig fel-alá kocsikázzak
a 2 500 kilométeres szakaszon, hogy a
zsiráfokat, hiénákat és az elefántokat kicsinyeikkel meglessem az itatónál.
CívisCafé: Sör, bor vagy pálinka?
Balogh Boglárka: Nem iszom alkoholt, de ha az alkalom úgy kívánja, akkor
pálinka vagy bor.
CívisCafé: Rántott csirkemell
vagy paradicsomsaláta?
Balogh Boglárka: Rántott csirkemell,
de a bunda nagy részét leszedegetem.
CívisCafé: Melyik konyha remekei
állnak hozzád a legközelebb?
Balogh Boglárka: Az indiaié.
CívisCafé: Mennyi időt töltöttél el egyszerre egy helyen az elmúlt 8 évben?
Balogh Boglárka: Anglia éveikig volt
a bázisom, 6 hónapot ott dolgoztam, a
következő fél évet pedig Ázsiában, Afrikában stb. töltöttem.
CívisCafé: Az alvást, szállást, étkezést hogy oldod meg útjaid során?

vi szinten, a portugált és spanyolt pedig
most tanulom.
CívisCafé: Visszamész egy-egy helyre?
Balogh Boglárka: Sokszor. Indiában
például eddig hatszor jártam.
CívisCafé: Mikor, hol írsz az útjaid
során? A blogodat mindenütt eléred?
Balogh Boglárka: Szinte mindig
írok, ha van szusszanásnyi időm, különben nem tudom megfogni a pillanatot.
Buszon, hotelszobában, repülőn. Legtöbbször csak feljegyzéseket készítek, aztán egy-egy nap után megírom az adott
cikk vázát. A National Geographic Magyarország blogjára az anyagokat nem
én magam töltöm fel, csupán elküldöm
a képeket, a szöveget. Ezt az online koordinátor átolvassa, néha új címet ad neki,
eldönti, mi legyen a fő kép.
CívisCafé: Tapasztalatod szerint hol
élnek a legboldogabb emberek?
Balogh Boglárka: Costa Ricán.
CívisCafé: Szerinted ezt meddig
lehet csinálni?
Balogh Boglárka: Addig mindenképpen, amíg még saját magam elbírom
a hátizsákomat.
Cservenyák Katalin

www.solisundebrecen.hu
FEKVŐSZOLÁRIUM
ÁLLÓSZOLÁRIUM

CNG (CANGO RINALDI ÉKSZEREK)
SZOLÁRIUMKRÉMEK

Kálvin tér 7.
Angyalföld tér 11.
Egyetem sugárút 50.

SZOLÁRIUM

NON-STOP
7.00-22.00
7.00-23.00

Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadó hely.

1perc: 80 forint bérlet vásárlása esetén 1perc: 64-72 forint

Elegáns, mediterrán
hangulatú luxusvilla

Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, praktikus elrendezés, magas műszaki tartalom, mesés szépségű kert, medencével.
Ár: 135 millió forint
Telefon: +36 20 9552 411
Keresd akciónkat!

www.ingatlan.com 22755648

www.palmer.ingatlan.com
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ADÓBEVALLÁS

2018-BAN IS ELKÉSZÍTJÜK SZJA BEVALLÁS TERVEZETÉT
ÖN HELYETT, HOGY FELHŐTLENÜL TELJEN A CSALÁDI IDŐ.
RÉSZLETEK: ESZJA.NAV.GOV.HU
KÉSZÜLT A NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL MEGBÍZÁSÁBÓL.
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Szabó Noel: Az eddig legjobb eredményünket nemrég értük el: a felnőtt tíztánc-bajnokságon a hetedik helyen végeztünk.
Tíz táncfajta? Jézusmária!
Az emberek többsége kiegyezne,
ha egyet tudna közepesen!
Szabó Noel: Éppen ezért a versenytánc az egyik
legkeményebb sport. Akkor is az lenne, ha egy
páros csak a standrad vagy csak a latin táncokra specializálódna, de a tíztánc kétszer annyi
edzést és kétszer annyi pénzt igényel.
A latin és a standand közül
mi alapján választ az ember?
Szabó Noel: A beállítottság alapján. A latin
táncokhoz több lazaság kell, a standard táncoknál többet nyom a latba az elegancia,
a kimértség. Hozzánk a standard táncok
állnak közelebb.
Szép pár vagytok. Mióta
koptajátok egymással
a táncparkettet?
Szabó Noel: Egy éve táncolunk, ami még
nagyon rövid idő. Azt mondják a szakavatottak, hogy egy párnak 4-5 év is kell az
összeszokáshoz.
Az összhangon a táncórákon túl is
dolgoztok?
Mártha Mercédesz: Nem, mi nem vagyunk
egy pár az életben.
Szabó Noel: A táncosoknál meglehetősen gyakori, hogy a párok az életben egy párt alkotnak, de mi nem tartozunk össze a civil életben.
Minden táncos olyan vékony,
mint a gereblyenyél!
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és
Ti
nem
esztek?
odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi
Szabó Noel: Odafigyelünk az étkezésre, az
közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan
egészséges életmódra. A cukor és a zsír
címszavakban, amit maguk választanak. Mi csak kérnem a leggyakoribb alkotóeleme a táplálkozásunknak, de azért a rántott csirkét
dezünk. Huszonegyet.
megesszük.
Még tinédzserek vagytok, de már
cos lesz, ám egyszer megkérte a tánctanár, Mártha Mercédesz: Én sem eszem túl mafelnőttek között is meghatározó
hogy álljak be, így ragadtam ott. Hat évig a gam, de különösen nagy figyelmet nem
fordítok a táplálkozásra a szürke hétközpárossá értetek. Mióta ropjátok?
nővérem volt a partnerem.
napokon, pedig kéne, hiszen rám könnyen
Szabó Noel: Tizenegy éve.
Debrecenben ki viszi a prímet
jönnek fel a kilók. Csak hát éppen elég a
Mártha Mercédesz: Én tíz éve.
a versenytáncban?
Mercédeszt megértem, de egy
Mártha Mercédesz: Egyesületünkben, a Valcer versenynapokon csirkemellen élni.
Akik ennyi időt töltenek együtt,
fiú 7-8 évesen vajon miért
Tanácstúdióban sok remek táncos van!
óhattalanul összezöra táncot választja a foci, a kézilabda,
Szabó Noel: Tíztáncban szerintem mi vaa kosárlabda vagy éppen a boksz
gyunk a legjobbak, külön standardben vagy dülnek időnként. A focisták hajba
helyett?
latinban találunk eredményesebbeket, igaz, kapnak, ha a másik nem passzol.
A táncosok balhéját mi váltja ki?
Szabó Noel: Én ezeket mind kipróbáltam, ők mindannyian jóval idősebbek, mint mi.
Mártha Mercédesz: Nem mindig látunk
fociztam, kosaraztam, bokszoltam, még
Standard vagy latin táncok?
ugyanúgy bizonyos figurákat.
sakkoztam is, de beláttam, hogy egyikben
Melyik a kedvenc?
sem vagyok tehetséges. A nővérem a Szom- Szabó Noel: A standardben erősebbek va- Szabó Noel: Fontos, hogy amikor bemegyünk
bat esti láz című műsor hatására kezdett el gyunk, de indulunk a tíztáncversenyeken is. az edzésre, oda ne vigyük be az egész napi
stresszt. Nos, ez nem mindig sikerül...
Egy nagyszerű eredményetekről
táncolni, és amikor a szüleimmel mentünk
Dicsérjétek egymást. Mi az,
érte, megnéztem az edzések utolsó perceit.
volt hangos a Facebook nemrég.
ami miatt összeilletek?
Akkor sem gondoltam, hogy belőlem tán- Avassatok be.
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A táncparkett
legaranyosabb
ördögei
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Mártha Mercédesz: A jó kapcsolatunk titka az, hogy nem vagyunk
együtt az életben.
Szabó Noel: Ez is igaz, mert ebben a sportban nagyon fontos, hogy
emberileg jól kijöjjünk egymással.
Ki a főnök a parketten?
Mártha Mercédesz: Egyértelműen Noel. Általában a fiú
diktál a táncosoknál.
Szabó Noel: A döntéseket azonban közösen hozzuk meg, nem is
ketten, hanem inkább hárman, a tánctanárral együtt.
Irigylésre méltó a bennetek lévő elszántság.
Miért csináljátok, mi a cél?
Szabó Noel: Eddig az volt a cél, hogy bekerüljünk egy felnőtt bajnoki
döntőbe. Ezt teljesítettük, így most már az a hosszú távú cél az,
hogy valamikor bajnokságon nyerjünk. A Valcer Táncstúdió legeredményesebb párosa nyomdokaiba szeretnék lépni. Andrea Silvestri
és Váradi Martina sokszoros magyar bajnokok, Világkupa-győztesek, Európa-bajnoki döntősök.
Engedjetek még egy kis provokációt! Nehéz lehet
párkapcsolatot építeni úgy, hogy meglehetősen
sok intimitás nyilvánul meg a versenytáncban köztetek.
Mi a tapasztalatotok?
Mártha Mercédesz: Nálam nincs ilyen gond, mert én momentán
szingli vagyok, de Noel párja is táncos, és én kifejezetten jóban vagyok vele. Más lány talán féltékeny lenne, de aki a táncos világban
jártas, az tudja, ez mivel jár.
Az magyarázatra szorul, hogy ha ez ember
barátnője is táncos, akkor miért nem vele alkot
egy párt a táncparketten?
Szabó Noel: Ő túl alacsony hozzám. Egyébként nehezen találtam rá
a megfelelő táncpartnerre. Az elmúlt három évem elég zűrös volt.
Három év alatt három párral próbálkoztam. Az egyik Dániában, a
másik Kisteleken, a harmadik Budapesten volt, oda is költöztem
mindhárom helyre. Egyik sem jött be, így kötöttem ki Mercike mellett. Amíg én Debrecentől távol kerestem a boldogulásomat, addig
ő itthon nagyon sokat fejlődött.
Mártha Mercédesz: Nekem mindössze egy párom volt Noel előtt. Hét
évig táncoltunk együtt, de az utóbbi időkben már nehezen jöttünk
ki egymással. Nekem is jót tett a váltás.
Álljunk meg egy szóra! A barátnődnek
azért nincs esélye veled, mert túl alacsony?
Kegyetlen, diszkriminatív ez a sportág!
Szabó Noel: A tánc már csak ilyen. A standard táncban a testtartásnak
is passzolnia kell, ha a lány jóval alacsonyabb, akkor a megfelelő
testtartást fel sem lehet venni. A latin táncoknál már előfordulnak
komolyabb magasságbeli különbségek. Standardben a férfi maximum 10 centivel lehet magasabb. Egyébként az alacsonyabb lányok
sincsenek kizárva, csak nekik alacsonyabb partnert kell keresni.
A laikus számára a gyönyürű ruhák és a csinos nők
látványa miatt varázslatos egy táncverseny.
Mercédesz, miben pompázol?
Mártha Mercédesz: Én csak olyan ruhát feszek fel, ami nekem tetszik, de nyilvánvalóan előtte megbeszélem a tánctanárral és Noellel
is, hogy milyen legyen a színe és a formája. Egy standard ruha akár
200 ezer forintba is kerülhet, a latin pedig 100-150 ezer forint.
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Ha elmentek szórakozni, fel tudtok szabadulni,
le tudjátok dobni a standard táncok súlyos elemeit?
Szabó Noel: Általában táncosokkal megyünk bulizni, mert a baráti
társaságot is döntően táncosok alkotják, de egy-két kivételtől eltekintve ugyanúgy táncolunk, mint a többség. Én például ugyanolyan
béna tudok lenni a diszkóban, mint bárki más.
Mártha Mercédesz: Én pedig bármelyik fiú szintjére le tudok menni,
ha felkér táncolni egy szórakozó helyen.
Majka slágere szerint a kilencvenes években
mindenki táncolt. Ezt el ne higgyétek! Mindenki
csak lötyögött, a társastáncnak szinte nyoma sem volt
már a diszkókban. Ma mi a helyzet?
Szabó Noel: A mai popzenére nem igazán lehet párostáncot járni,
de azért néha jól esik a bulikban kiengedni a gőzt.
Mártha Mercédesz: Az esküvőkön van még tánc, a rokonság tagjai
ostromolnak is, hogy táncoljanak velem. A szórakozóhelyek mai
zenéje tényleg nem táncra, hanem csak ugrálásra való.
Debrecen nagyszabású táncos bulira készül.
Láthatunk majd benneteket is a hazai parketten?
Profi táncosok standard Európa-bajnokságának és latin Európa-kupának
ad otthont Debrecen májusban. Ilyen rangos nemzetközi táncversenyt
legutóbb 1996-ban rendeztek Magyarországon. Az esemény egyik kiegészítő programja lesz a magyar U21-es bajnokság, azon indulunk nagy
reményekkel. Mindenkit nagy szeretettel várunk a Főnix Csarnokba!
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Cs. Bereczki Attila
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TermészeTes, benToniT agyag alapú

SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK
az egész család számára.

www.axibent.hu
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