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Debreceni nagyszerűséget 
tüntettek ki
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 
„Felfedezettjeink” különdíját vehette 
át a közelmúltban Budapesten a Deb-
receni Egyetem informatikus dokto-
randusz hallgatója. Katona Tamás 
a Debreceni Egyetemen mérnök in-
formatikusként végzett, majd mester-
szakon programtervező informatikus 
diplomát szerzett. A díjhoz tartozó 
pénzjutalmat jótékony célra, a Damján 
Tábornak ajánlotta fel, akik nyaranta 
fogyatékkal élő gyereket táboroztatnak 
Debrecenben. Katona Tamás – akinek 
doktoranduszként sem szakadt meg a 
kapcsolata a Debreceni Egyetem Te-
hetséggondozó Programjával – jelen-
leg a Hatvani István Szakkollégium  
szakcsoport vezetője, de tagja a Dokto-
randuszok Országos Szövetségének is.  

– A PhD-képzés befejezése, majd a dok-
tori cím megszerzése után szeretnék az 
orvosi informatika területén elhelyez-
kedni, és tudásommal az egészségügyet 
szolgálni – fogalmazott a díjazott.

KowalsKy meg a Vega ad kon-
certet április 22-én este a Lovardában. Jegyek 
elővételben a Lovarda portáján és a Rock Mu-
sic Shopban kaphatók.

Bejelentkezés:
Papp Optika Szalon,
4024 Debrecen, Batthyány utca 10.
Tel.: 06 70 322 0064, 06 52 310-776,
e-mail: batthyany@pappoptika.hu,
vagy a www.pappoptika.hu oldalon.

Szemész szakorvosi vizsgálat

 gyerekeknek!

Gyermek-szemüvegkeretek és
-szemüveglencsék széles választéka!

FÉRFIÖLTÖNY-SZAKÜZLET
Stílus és Elegancia Önre szabva

Megvalósítjuk 
álmai öltönyét! 

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

Megvalósítjuk 
álmai öltönyét! 

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

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

A vásárolt termék alakítása INGYENES. 15.500 Ft-tól 30.000 Ft-ig. 

Áprilisi 
 pizzaakció!

A sonkás pizza 
csak

 790 ft!
/helyben fogyasztás 

esetén/

elérhetőség:
+36 70  492 0492
Debrecen, Piac u. 69.



3RöviD HíRekCívisCafé

Maradandóság az örök változásban. 

Legyen az ünnep kézzelfogható! 
Ajándékozzon  

ballagásra 
arany ékszert 20, 

ezüstöt 30 százalék 
kedvezménnyel. 

Csapó utcai üzletünkben exkluzív körülmények között várjuk a vásárlókat;  
kollégáinkhoz bármilyen kérdéssel/kéréssel forduljanak bizalommal.

Aranyvirág Ékszerszalon • Debrecen, Csapó utca 43.  
Facebook: Aranyvirág Ékszerszalon  

Nyitvatartás: hétköznapokon: 9-től 18-ig, szombaton: 9-től 13-ig
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CívisCafé: Csak úgy a semmiből nem 
lesz valakiből triatlonos, Ironmanen 
induló meg végképp nem...

Molnár Sándor: Nyolcadikos 
voltam, amikor elkezdtem bicikliz-
ni. A kerékpározás már akkoriban 
is jól ment, később pedig egyszer az 
első osztályú szintet is meghajtottam. 
Egyik barátommal nagy terveink vol-
tak, meg akartuk váltani a világot, 
azt hittük, hogy egyszer majd nagy 
bajnokok leszünk. Amikor aztán  
28 évesen megnősültem, a feleségem 
kérésére abbahagytam a versenyzést. 
Józsára költözünk, elhelyezkedtem 
a szakmámban, szabó kisiparos let-
tem, nagyon sok munkám volt, majd 
megszülettek a gyerekek is, így igazá-
ból nem is lett volna idő a kerékpá-
rozásra. Talán negyvenéves lehettem, 
amikor éreztem, hogy valami nem 
stimmel, sokat betegeskedtem, nem 
voltam a legjobb állapotban.

CívisCafé: Jött tehát a felismerés, 
hogy valamit sportolni kellene. 
Innentől már egyenes volt az út a 
triatlonig?

Molnár Sándor: Dehogyis. Még 
jó néhány évnek el kellett telnie, hogy 
az elhatározást a tettek is kövessék. 
Negyvennyolc évesen kapcsolód-
tam be az olimpiai ötpróbába. A fi-
atalabbaknak ez talán már semmit 
sem mond, de annak idején nagyon 
népszerű volt ez a mozgalom. Ennek 
keretében ötvenévesen úsztam át elő-
ször a Balatont, minden hónapban 
teljesítettem egy gyalogtúrát, volt fu-
tás, biciklizés is, és tulajdonképpen 
a triatlonozással is itt ismerkedtem 
meg. Akkoriban egyébként örültem, 
ha egyhuzamban le tudtam futni há-
rom kilométert. Ötvenöt évesen be-
léptem a debreceni triatlonszakosz-
tályba, sprinttávokon indultam, de 
nyolcvan kilósan nem volt esélyem, 
a korosztályomban mindig az utolsó 
helyen végeztem. Komolyabban csak 
nyugdíjba vonulásom után kezdtem 
el triatlonozni.

CívisCafé: Ahogy elnézem, most nem 
igen panaszkodhat túlsúlyra…

Molnár Sándor: Egyik télen le-
mentem hetven kilóra, és ezt azóta is 
tartom. Változtattam az étkezésemen, 
sok zöldséget, gyümölcsöt, magva-
kat, zabpelyhet és joghurtot eszem, 
a nehéz, zsíros kajákat pedig telje-

sen kiiktattam. Sokan azt mondják, 
hogy a futástól mennyit lehet fogyni, 
én meg azt mondom: a biciklizésnél 
nincs jobb fogyókúra. Most még csak 
40-50 kilométert tekerek egyszerre, 
de aztán majd jönnek hamarosan a 
100-asok, meg az a feletti távok. Egy-
egy alkalommal úgy lemegy 2-3 kiló, 
mint a huzat. Biciklizéskor több ener-
giát éget el a szervezet, mint futáskor, 
egy kiadósabb táv megdolgoztatja az 
embert rendesen.

CívisCafé: Úgy beszél a kerékpáro-
zásról, mintha annál jobb dolog aztán 
nem is lenne a világon.

Molnár Sándor: Futni is szeretek, 
de valóban a kerékpározás a ked-
venc sportom. Ha felülök a biciklire, 
azonnal kizárok minden problémát. 
A külvilág olyankor megszűnik szá-
momra, teljesen kikapcsolok. Nya-
ranta pár hetet Badacsony környékén 
szoktam készülni. Az az igazi kihívás! 
Az ottani dimbes-dombos terepet 
nagyon szeretem, itt, az Alföldön leg-
feljebb az óriási szél adja fel időnként 
a leckét.

CívisCafé: Már elkezdte a felkészü-
lést az idei szezonra. Mennyit edz 
ilyenkor?

Molnár Sándor: A kerékpározás 
mellett heti háromszor úszok, össze-
sen 7-8 ezer métert, és ugyancsak he-
tente három alkalommal futok, nagy-
jából 40 kilométert. Ebben vannak 
rövidebb, de gyorsabb és hosszabb, 
ám lassabb futások. A nagyerdei Oxi-
gén-kupán például úgy szoktam in-
dulni, hogy előbb lefutom az 5 km-es 
távot, majd – egy szusszanást köve-
tően – nekivágok a 10 km-nek is. Jú-
nius 10-én lesz a fél-Ironman Keszt-
helyen, arra kevésbé készülök, az 
edzéstervem a július végi nagyatádi 
klasszikus Ironmanre van kihegyez-
ve, ott kell a legjobbamat nyújtani.

CívisCafé: Túl hét Ironmanen mi 
motiválja még?

Molnár Sándor: Meg akarom 
dönteni az egyéni csúcsomat! Az ed-
digi legjobb időmet 2011-ben értem 
el, akkor 14 óra 4 perc alatt teljesí-
tettem a versenyt. Az a célom, hogy 
13-al kezdődjön az időeredményem, 
mindegy; mennyivel, de 14 órán be-
lülre akarok kerülni. Nekem a ver-
senyzés mindig nagyon fontos volt, 
szeretem megméretni magam, és ez 

Túl hét 
Ironmanen: 

a józsai  
vasember
Korosztályában évek óta 

a legjobb; nem tervezi még, 
hogy abbahagyja. Interjú 

Molnár Sándorral.

Általában furcsán néznek arra, aki Magyar- 
országon túl a hetvenen is rendszeresen  

sportol. Ha pedig ennyi idősen valaki arra 
készül, hogy egyéni csúcsot javítson az egyik 
legkeményebb sportág legkeményebb verse-

nyén, akkor sokan talán nem teljesen  
épelméjűnek is tartják. Cérna, azaz  

Molnár Sándor ma már csak legyint 
ezekre a megjegyzésekre, és azt mondja: a 

nyugdíjas élet hasznos eltöltésének a sportolás 
a legjobb módja. Eddig hét Iromant teljesített, 
az elsőt 63(!) évesen, ami önmagában elisme-

résre méltó, hiszen ebben a műfajban nem 
babra megy a játék. Még leírni is sok:  

3,8 kilométert kell úszni, utána rögtön bicikli-
re pattanni, és letekerni potom  

180 kilométert, majd ha még nem lenne elég, 
a végére jöhet egy klasszikus maratoni futás, 

42 kilométer és 195 méter. Egy átlagembernek 
eszébe sem jut, hogy megpróbálkozzon vele, 

Molnár Sándor viszont már készül 
a nyolcadik erőpróbára.  
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az érzés még nem múlt el. Az is motivál, 
hogy valamennyi triatlonversenyt sze-
retném megnyerni, amin idén elindu-
lok, sőt a nemzetközi mezőnyben is ki 
akarom próbálni magam. A horvátor-
szági Pulában szeptemberben elindulok 
egy 70.3-as (a távot mérföldben adják 
meg – a szerk.), azaz fél-Ironman világ-
kupa-versenyen, és ha sikerül dobogón 
végeznem, akkor ott lehetek a 2018-as 
dél-afrikai világbajnokságon. A felesé-
gem kedvenc országa Dél-Afrika, úgy 
tervezzük, hogy pár hetet eltöltünk ott. 
Persze csak akkor utazunk, ha kijutok a 
vb-re. 

CívisCafé: Nem egy szokványos 
időtöltést választott magának. Az 
ismerősei mit szólnak ehhez?

Molnár Sándor: A fiatalabbak tá-
mogatnak, biztatnak, teljesen normá-
lisnak tartják, hogy sportolok. Érdekes, 
hogy pont a saját korosztályom tagjai 
nem értik, hogy miért csinálom. Szerin-
tük megerőltetem magam, visszaüt ez 
majd később, inkább a tévé előtt kelle-
ne ülnöm. Én meg azt mondom: inkább 
sportolás közben haljak meg, mint egy 
kórházi ágyban! A nyugdíjas élet eltölté-

sének hasznos módja a sportolás. Nem 
muszáj versenyezni, de mozogni kellene 
mindenkinek.

CívisCafé: Betöltötte a 70 évet. Meddig 
csinálja még?

Molnár Sándor: Ha idén is olyan 
könnyedén fel tudok készülni, mint pél-
dául tavaly, akkor 2018-ban még min-
denképpen folytatom. A titkos vágyam 
pedig, hogy a következő korcsoport-
ban, aminek 76 év az alsó korhatára, 
még kipróbáljam magam. Olvastam egy 
apácáról, aki 82 évesen úgy teljesítette 
a 46. Ironmanjét, hogy vigyorogva ért 
be a célba. Ha ezt veszem alapul, ak-
kor van még feladatom bőven. Tavaly 
egyébként több mint 700-an indultak 
itthon az Ironmanen, az 510. hely körül 
végeztem abszolútban, tehát csaknem 
kétszáz olyan triatlonost megelőztem, 
akik mind fiatalabbak nálam. Ez is azt 
erősíti meg bennem, hogy érdemes még 
csinálni.

CívisCafé: A közösségi portálon 
Cérnaként szerepel. Honnan ez a név?

Molnár Sándor: Az Ironmanben 
kötelező a becenév. Részben azért let-
tem Cérna, mert volt egy biciklis ver-

senyzőtársam, akinek szintén ez volt a 
beceneve. Másrészt azért is passzol ez 
hozzám, mert szabó a mesterségem, aki 
ugye cérnával is dolgozik. Harmadrészt 
82 kilóról lefogytam 68-ra, azaz vékony 
lettem, mint a cérna. 
 Takács Tibor

HOTEL DIVINUS         |  Debrecen, Nagyerdei krt. 1.
Telefon: +36 52 510 900 | Fax: +36 52 510 901 | E-mail: info@hoteldivinus.hu

HOTEL DIVINUS
Tartsa rendezvényeit 

exkluzív környezetben, 
a Hotel Divinusban.

Céges rendezvények,
 konferenciák, 

meetingek, 
üzleti reggelik,

partnertalálkozók,
csapatépítő tréningek,

befektetői klubok 
ideális helyszíne!

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Ligeti Ádám SALES MANAGER

Mobil: +36 30 742 5700 | E-mail: sales3@hoteldivinus.hu
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www.pannonprodukcio.hu * mashaesamedve.hu * jegy.hu

2017. MÁJUS 1.
FONIX CSARNOK“

A MINIMAX, VG EVENTS és a TRIDA PROMOTIONS bemutatja
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SZAKMÁK  
ÉJSZAKÁJA 
A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

ISKOLÁIBAN!

ÁPRILIS 2 1.  18 00-2 2 00 

További részleTek:  
www.szakmakejszakaja.hu 
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A rák az egyik 
legnagyobb biznisz
Interjú a debreceni indu-
lású  dr. Lenkei Gáborral.
Miskolcon született, Debrecenben vé-
gezte az egyetemet, majd orvosként 
dolgozott hat évig, különböző beosztá-
sokban. De szűknek érezte a korlátokat, 
amelyeket a hivatalos orvoslás megen-
gedett, ezért döntött: a saját maga által 
kijelölt utat akarja járni. Sorra írja köny-
veit, közben pereket nyert az ÁNTSZ-
szel szemben. Erről is beszélgettünk.
 

CívisCafé: Hogy van az ÁNTSZ-szel?
Én mindig jól voltam velük, a kérdés va-
lójában az, ők hogy vannak velem. Most 
nyugalom van. Az ÁNTSZ 2008-ban 
alaptalanul és jogsértően megrágalmaz-
ta a Dr. Lenkei készítményeket. Pereket 
indítottam ellenük, és 2014 nyarán a 
többéves jogi hercehurca a Dr. Lenkei 
vitamin győzelmével zárult.

CívisCafé: Ön szerint miért támadják azt, 
aki nem gyógyszerekkel akarja az emberek 
egészségét megőrizni, visszaadni?

Hosszú időbe telt felismerni egy egysze-
rű dolgot. 1986-ban végeztem a Debre-
ceni Orvostudományi Egyetemen, ahol a 
diploma megszerzését követően voltam 
kutatóorvos, klinikai orvos belgyógyá-
szaton, majd szülészet-nőgyógyászaton. 
1992-ben hátat fordítottam a hivatalos 
orvoslásnak; ezt követően más területen 
dolgoztam. Az újabb fordulat 2000-ben 
akkor következett be, amikor elolvastam 
A világ rák nélkül című könyvet egy brili-
áns oknyomozó újságíró tollából. Akkor 
állt össze bennem a kép. A riportkönyv-
ből kiderült: kiváló eredményeket lehet 
elérni rákbetegeknél B17-vitamin alkal-
mazásával. Summa cum laude végeztem 
az egyetemen, de addig nem is hallottam 
a B17-vitaminról, amely egyébként az 
USA-ban és az EU-ban is be van tiltva. 
A gyógyszeripar gyakorlatilag a betegség 
fenntartásában érdekelt. Abban, ha van-
nak beteg emberek. Ha mindenki teljes 
egészségben élné le az életét, a gyógy-
szeripar összeomlana. A figyelmem a vi-
taminok felé fordult.
Helyes alkalmazásuk révén bámulatos 

eredményeket értem el: 2007 végéig több 
mint 50 ezer köszönőlevelet kaptam.  
A tapasztalatok egyikét közzétettem egy 
általam írt magazinban, erre a Gazdasá-
gi Versenyhivatal 100 milliós büntetést 
szabott ki. Szerintük az általam publikált 
tapasztalat alkalmas az emberek megté-
vesztésére… Tilos népszerűsíteni és pláne 
bizonyítani a vitaminok jótékony hatását. 
De minden harc megérte, minden, bár-
mi történt, még akkor is megérte volna, 
ha sikerül eltaposniuk. Állítom, hogy a 
magyar orvosok a világ élvonalában van-
nak. 2012-ben 14 magyarországi orvosi 
szakmai társaság vezetője összeült azzal 
a szándékkal, hogy összegezzék azokat 
azokat a vitaminokkal kapcsolatos isme-
reteket, amelyeket az orvostudomány 
eszközeivel kétségbevonhatatlanul bizo-
nyítottaknak tekinthetünk. A magyar tu-
dóstársaságok első lépésként a D-vitamin 
hatásait vizsgálták az ember egészségé-
nek megóvása, visszaszerzése tükrében. 
Megállapították: ha az emberek elegendő 
mennyiségű D-vitaminhoz jutnának, ak-
kor 35 százalékkal kevesebb lenne a daga-
natos megbetegedés.

CívisCafé: Ha ezt tudják, akkor…?
A rákbiznisz az egyik legnagyobb a 
világon. A kemoterápia, a rákkutatás 
döbbenetesen nagy üzlet. Egyetlen am-
pulla kemoterápiás szer 70 ezer forintba 
került 1989-ben. És egy betegnek 5-10 
ampullát adtunk.
A 14 tudós számításai szerint nemcsak a 
daganatos megbetegedések száma csök-
kenne 35 százalékkal, hanem 78(!) szá-
zalékkal az inzulinos cukorbetegeké, 90 
százalékkal lenne kevesebb az influenzás 
megbetegedés. Csak a megfelelő D-vi-
tamin-bevitellel 7-10 százalékkal csök-
kenne az összes megbetegedések száma, 
2-3 évvel élnének tovább az emberek.  
A professzorok további számításokat is 
végeztek. E szerint a teljes magyar lakos-
ság ellátása megfelelő mennyiségű D-vi-
taminnal 15 milliárd forintba kerülne, 
ugyanakkor az egészségügy kiadásai 250 
milliárd forinttal csökkennének. Ugyan-
ilyen konferenciát lehetne tartani a C-, 
A-, B- stb. vitaminokról.

CívisCafé: Ez kinek lenne jó?
Ha ezeket a számokat a nagyjából  
500 millió lakost számláló Európai Uni-
óra vetítjük, akkor a megbetegedések 
elmaradása miatt el nem költött pénz 
hozzávetőleg 40 milliárd eurós összeget 
tenne ki. Ennek a hiányzó összegnek a 
túlnyomó része a gyógyszeripar pénz-
tárcáját tenné sokkal laposabbá. Nagy-
jából ez a válaszom arra, hogy kiknek áll 
érdekében harcolni a vitaminok ellen, 
az emberek állapotjavulása ellen. És ez 
14 orvosprofesszor válasza is. Aminek 
nem volt túl nagy médiavisszhangja.

CívisCafé: Gyógyszerreklámok nélkül 
néhány tévécsatorna le is húzhatná a 
rolót…

A gyógyszeripartól független vitaminfor-
galmazóknak tilos szabadon kommuni-
kálniuk, hogy a vitaminok alkalmasak a 
betegségek megelőzésére. Uniós szinten 
tilos, hogy egy vitaminkészítménnyel kap-
csolatban azt állítsuk, a szokványos étrend 
nem biztosítja a szükséges mennyiségben 
a vitaminokat. Holott több évtizede bizo-
nyított, mennyivel csökkent az élelmisze-
rek vitamintartalma.Csak néhány példa: 
1966 és 2005 között a tej karotintartalma 
81 százalékkal csökkent, a fejes káposzta 
karotintartalma 99 százalékkal kevesebb, 
a tojás B3-vitamin-tartalma 96 százalék-
kal kevesebb, a tej B3-vitamin-tartalma 
95-tel, míg, a zabé 88 százalékkal, a para-
dicsom vastartalma 82 százalékkal csök-
kent 1962 és 1995 között.

CívisCafé: Eltűnt ez a sok vitamin?
Az élelmiszeripar és a mezőgazdaság 
agresszív profithajhászó, nem megen-
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ni, hanem eladni akarja a terméket. 
De közrejátszik ebben a földkirablás, a 
műtrágya és a génmódosítás is.
A lényeg, hogy a 14 professzor most 
valamit elindított. Olyan pozitív áttö-
rést értünk el, ami az embereket erősíti, 
hogy dönthetnek a saját sorsukról.

CívisCafé: Ön ott volt a professzorok 
között?

Nagyon jó, hogy nem voltam ott, tőlem 
teljesen függetlenül jutottak ugyanarra a 
következtetésre. Az Unióban szeretnék 
megszabni azt, hogy az emberek mennyi 
vitamint vehetnek magukhoz egy nap 
folyamán. Komoly érdekek fűződnek 
ahhoz, hogy ne fogyasszunk elegendő 
mennyiségben vitaminokat. Én aktívan 
dolgozom azon, hogy ez a törekvés ne 
nyerjen teret az Európai Unióban. Az el-
múlt 10 évben nem sikerült még megsza-
vazni a vitaminellenes törvényt, sikerült 
„botot dugni a küllők közé”, és a további-
akban sem adjuk fel.

CívisCafé: Az embernek néha az az 
érzése, hogy az orvosok a betegnél nem 
az okot keresik, hanem a tünetet kezelik.

Védem az orvosokat, nem az ő érdekük 
ez; a gyógyszeripar felépített egy rend-

szert, amelyben az orvos nem is tud más-
képp működni. Az egyetem tananyagát 
tudatosan, profi munkával 100 év alatt 
leszűkítették, és gyógyszerközpontúvá 
tették. Az alternatív vagy természetgyó-
gyászat 100 éve még részét képezte az or-
voslásnak. Kiszorították a tanagyagból. 
Az orvosok nagy része talán nincs is tisz-
tában azzal, mennyire. Az orvosi egyete-
men nincs olyan tantárgy, hogy egészség, 
egészség megóvása, megerősítése. Nem 
emlékszem olyan egyetemi előadásra, 
amely az egészségről szólt. Műtét, kemo-
terápia, sugárkezelés… Olyan ez, mint 
akikor a szakács elvégzi a tanfolyamot, 
és csak azt tud főzni, amit ott tanult. Ab-
ban a rendszerben, abban az étteremben 
más nem is kerülhet az étlapra. 2000-ben 
döbbentem rá, hogy semmit nem tanul-
tam a vitaminokról. Szent-Györgyi Al-
bert így fogalmazott 1939-ben: „Ha pon-
tosan megértjük a vitaminok működését, 
és megfelelően alkalmazzuk őket, akkor 
az emberi szenvedést olyan mértékben 
tudjuk majd csökkenteni, amit ma még 
a legnagyszerűbb elme sem képes elkép-
zelni.” Én megpróbálom a jóslatát valóra 
váltani.

CívisCafé: A médiából ömlik a gyógy-
szerreklám, az embernek egészségesen 
is olyan érzése támad, hogy beteg. Most 
a kanyaróval riogatnak. Szépen fogy az 
oltóanyag?

Ez egy nagy biznisz. De hozhatjuk a pél-
dát a méhnyakrák elleni védőoltásról. 
Ennek semmi köze az orvosokhoz, ők 
csak a fejük felett átívelő gépezet kiszol-
gálói, de szerencsére nagyon sokan van-
nak, akikre ez már nem igaz.

CívisCafé: Vajon belátható időn belül 
várható változás „gyógyszerügyben”?

Nem tudom, mennyi a belátható idő. Az 
USA egyik korábbi elnöke az egyik leg-
nagyobb gyógyszeripari cég jogtanácsosa 
volt – elég messzire elnyúlik a gyógyszer- 
lobbi keze, ha elnököt is tud székbe ültet-
ni. Nem látom azt, hogy intézményesen 
meg lehet változtatni a szemléletet. Az 
egyes embereket azonban kellő infor-
mációkkal felvértezve ki lehet szakítani a 
tudatlanság által generált csapdából. Kel-
lő ismeretanyaggal, tudással felvértezett, 
önálló döntéshozatalra képes emberekre 
van szükség. Én ezért dolgozom.
 
 cservenyák kaTalin
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NATÍv: nem hallatszik a debreceniek hangja
Karakán véleménye van a fiataloknak zöldről, 
párbeszédről, közlekedésről.
Egyikük esztétika szakon végzett, a másik 
csecsemő- és kisgyermekgondozó, a harma-
dik diák, a negyedik turisztikai szakember 
– közös bennük, hogy közösséget szervez-
nek és tartanak össze, nem mellékesen pe-
dig tenni akarnak Debrecenért. Olyan fiatal 
civilekről van szó, akik nagyon pontosan 
tudják, mit akarnak, és hogy nem a levegőbe 
beszélnek, az abból is látszik, hogy mekkora 
bázist tudtak kiépíteni, mennyi hasonlóan 
gondolkodó embert voltak képesek maguk 
mellé állítani, viszonylag rövid idő alatt.
 
A NATÍV három évvel ezelőtt szerveződött, 
voltaképp interjúztatás közben: 120 ember-
től azt kérdezte Molnár Ágnes, mit gon-
dolnak a városról. Képzeljék el, mindenkinek 
volt véleménye, találkozási pontok azonban 
nem adódtak, továbbá a platformon kí-
vül a szándék is hiányzott, egy olyan valós 
erő, ami asztal köré ülteti a véleményeket.  
A NATÍV, ami ma 200-300 főt tömörít 20 
fős aktív maggal, tavaly mutatkozott meg 
először, amikor egy kocsmatúra keretében 
fiatal művészek mutatták meg magukat a 
slam poetrytől a zenéig.
– Individualista a világ, az „önállóan nyomd 
magad előre” filozófiája dívik. Fontos, hogy 
akik hozzánk beszálltak, azokat soha nem 
invitálták meg egyetlen közösségbe sem. Pe-
dig Debrecen a jó kis kapcsolatok lelőhelye, 
kiváló adottságokkal rendelkező város olyan 

múlttal, amire lehet építeni. A mérete is ide-
ális: se nem kicsi, se nem nagy, és a cívisség 
valódi érték – mennyivel jobb nekünk pél-
dául, mint a budapestieknek, hogy van ma-
gunkra egynél több szavunk! Részben azon-
ban a cívis zárkózottságból is adódhat, hogy 
nagyon nehéz minőségi párbeszédet kezde-
ményezni a városról, márpedig nem könnyű 
abban létezni, amit nem érzünk a miénknek 
– fogalmaz Molnár Ágnes.
– A debreceniek úgy vannak vele, hogy 
mindenhez hozzászoknak. Csak egy példa: 
felépült a Főnix Csarnok, de jó, igaz, hogy a 
döntő többségnek azóta sincs hozzá semmi 
köze… Tegyük hozzá: a változtatás a helyi-
eknek nem erőssége, és ha az egyik fél nem 
nyitott valamire, úgy nem lehet semerre 
sem haladni. Számos új dolog van, pezseg a 
város, az újító gondolatok azonban Debre-
cenben egyszerűen nem tudnak erőre kapni, 
nem tudnak bekerülni a fősodorba, mert ha 
van egy ötleted, míg az (esetleg) megvalósul, 
addig évek telnek el. Mert kell még két papír, 
még négy aláírás, még öt engedély – ebbe 
bele lehet fáradni – mondja Kiss Szilvia. –  
A belváros például nyáron nem élhető, és 
egyáltalán nem funkcionális. Sok beszél-
getés során fejtették ki a helyiek, hogy egy 
padra nincs kedvük leülni egy forró augusz-
tusi napon. A kétdimenziós fák nem adnak 
árnyékot… Vagy keressünk egy helyet, ahol 
megfér egymás mellett kisgyerekes, idős, 

kutyás! Nincs. Kutyapark nincs. A belvá-
rosban le lehet tenni jó szívvel valahova 
egy plédet a fűre? Igen, üvegbe vagy kutya-
ürülékbe. Kevés a közkút, a nyilvános il-
lemhely; ami volt, azt is felszámolták. Any-
nyi minden megvalósulhatna a közösségi 
komposztálótól a több szelektív gyűjtőig, 
bár sok az ütközőpont.
A NATÍV szerint ennek kiküszöbölése vé-
gett tényleges társadalmi egyeztetésre len-
ne szükség, arra, hogy a vélemények be le-
gyenek csatornázva, hiszen ha láttatnák egy 
beruházásban, hogy a helyiek álláspontja 
számít, sokkal jobb lenne mindenkinek.
A közlekedés tervezett átalakításával kap-
csolatban – több lakos véleményével egy-
behangzóan - azt mondják, a megnöve-
kedett forgalomra nem úgy kell reagálni, 
hogy még több belvárosi parkolót, több 
utat, nagyobb csomópont építenek, hanem 
úgy, hogy az autó helyett vonzóbb alterna-
tívát kínálnak. Összehangolt, jól szerve-
zett tömegközlekedésre, átszállást biztosí-
tó csomópontokra, P+R használatra van 
szükség, és – főként! – szemléletváltásra, 
hiszen egy gödörben élünk, ahova mindig 
be fog szorulni a levegő, gondoljunk csak 
az elmúlt időszak szmogriadóira, ami-
ből minden évben egyre több van – így a  
NATÍV. Úgy vélik, a közlekedési nehézsége-
ket a küszöbön álló főpályaudvar sem fogja 
megoldani, mert 21 milliárd forintból jelen-
tősen nem rövidül majd le az utazási idő…

 bereczki-csák Helga
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HOTEL DIVINUS

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Szoboszlai Attila Front oFFice Manager

Mobil: +36 30 841-7666 | E-mail: front@hoteldivinus.hu | WWW.HOTELDIVINUS.HU

•  40 négyzetmétertől 130 négyzetméterig
•  Apartmanból megközelíthető  

wellness és fitness centrum
•  Apartmanból megközelíthető  

mélygarázs
•  24 órás portaszolgálat és kényelmi  

szolgáltatások az év minden napján
• Személyre szabott megállapodások

Kiadó luxusapartmanok a Hotel Divinusban

HOTEL DIVINUS

Debreceni

A   Civishir   bemutatja:

ÁLLÁSBÖRZEÁLLÁSBÖRZE

2017. ÁPRILIS 19. 
Fórum Debrecen

A RÉGIÓ 
LEGNAGYOBB 

MUNKAADÓINAK 
RÉSZVÉTELÉVEL

Adjon (új) esélyt magának!
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Paradicsomos, 
sajtos csirkemell, 
bulgurral
Hozzávalók: 1 csirkemell, só, bors, pirospaprika, 
4-5 ek. olaj, 4 ek. tejszín, 1 paradicsom, 1-2 csipet 
bazsalikom, oregano, 5 dkg mozzarella (felkockáz-
va), 15 dkg barna bulgur.
Elkészítése: A felszeletelt csirkemellet fűsze-
rezzük, olajjal elkeverjük. Egy tepsibe helyez-
zük a hússzeleteket, és meglocsoljuk tejszín-
nel. Paradicsomkarikákat teszünk rá, amiket 
oreganóval és bazsalikommal szórunk meg. 
Rátesszük a mozzarellakockákat. Alufóliával 
lefedjük a tepsit, és 190 fokos sütőben kb. fél 
órán át lefedve sütjük, majd további 15 percig 
alufólia nélkül, már légkeverésesre kapcsolva 
a sütőt.
 Jó étvágyat kíván: Rózsa Éva
 

Zabos zöldségfasírt
Hozzávalók: 8 dkg sárgarépa, 5-6 dkg cukkini, 3-4 dkg zeller, só, bors, delikát, 1 tojás, 
3 ek. zabpehely, 2 ek. tk. liszt, 1 tojás, zabszűrlemény (kb. 3/4 AP zab és 1 AP kókusz-
reszelék), olaj a sütéshez.
Elkészítése: A zöldségeket lereszeljük, fűszerezzük, összekeverjük a többi 
hozzávalóval. Egy serpenyőbe kevés olajat teszünk, és egy evőkanálnyi zöld-
séges masszát teszünk bele, ellapítjuk és mindkét oldalán pirosra sütjük.

szezámos falafel
Hozzávalók: 16 dkg konzerv csicseriborsó, kb.  
8 dkg répa (1 db), szezámőrlemény, 3 ek. tk. liszt,  
1 ek. grahamliszt, só, bors, delikát.
Elkészítés: A hozzávalókat összekeverjük, 
golyókat formázunk belőle és olajban kisüt-
jük.

TovÁbbI reCePTek::

www: izutazas.blogspot.hu 
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ÁllÁsbörzeÁllÁsbörze
Debreceni
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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 115-öt, dolgozóink száma pedig több mint 2 300 fő. 

Munkatársakat keresünk jelenleg a következő pozíciókra:
• Regionális értékesítési vezető 
• Bolti eladó (országszerte)
• Árufeltöltő munkatárs (országszerte)
• Üzletvezető (országszerte)

• Központi beszerzési asszisztens (Biatorbágy)
• Részmunkaidős raktáros (Biatorbágy)
• Könyvelő, mérlegképes végzettséggel (Biatorbágy)
• IT Help Desk Agent (Biatorbágy)
• Regionális beszerzési asszisztens (Biatorbágy)

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

Az Auchan családi vállalkozás, amely hosszú távon gondol-
kozik, világszerte 14 országban van jelen. Az Auchan Ma-
gyarország Kft. első 16 éve a terjeszkedés jegyében zajlott 
és zajlik azóta is. 
Mára közel 7000 munkatárs számára biztosítunk legális, 
hosszú távú munkalehetőséget. 

A jövőben alapelveinkhez hűen kívánjuk továbbra is kiszol-
gálni vásárlóinkat: minden nap egyre több vásárló számára 
szeretnénk elérhetővé tenni folyamatosan bővülő, minősé-
gi kínálatunkat – hozzájárulva a vásárlóerő növekedéshez 
és az életminőség javulásához. Célunk, hogy megteremt-
sük a jövő válaszait a változó világ új igényeire.

AuchAn MAgyArország Kft.

2040 Budaörs, 
 sport utca 2-4. 

WeB: WWW.auchan.hu

GYAKORNOKI POZÍCIÓ
Az Auchanban lehetőségeket kínálunk, hogy vásárlóink hétköznapjai megteljenek élményekkel.
Fontos számunkra, hogy ez a hitvallásunk vállalati kultúránkat is átitassa: a velünk együtt dolgozók 
úgy érezzék, hogy munkájuknak célja van és kezükben egy olyan lehetőség van, amellyel a vásárló-
ink életébe egy kis változatosságot csempészhetnek.
Fontos az is, hogy a munkatársaink úgy érezzék, hogy jó ide bejönni, jó itt dolgozni, és a munkájuk-
ban nem csak az elvártat, de az ötleteiket is megvalósíthatják.
Ha nappali tagozatos vagy végzős hallgató vagy, aki készen áll egy ilyen kalandra, és te is hiszed, 
hogy együtt színesebbé tehetjük az emberek életét, akkor 6 hónapra a csapatunkban a helyed!

KÜLÖNBÖZŐ SZAKIRÁNYOKBÓL  
VÁLASZTHATSZ:
•  Budaörsi telephelyen: MARKETING, 

MINŐSÉGÜGY, HR, INFORMATIKA, 
PÉNZÜGY SZAKIRÁNY

• Üllői telephelyen: LOGISZTIKA SZAKIRÁNY
•  19 áruházunkban (vidéken is):  

KERESKEDELEM SZAKIRÁNY
Feladataid:
•  A feladatok a szakirány függvényében kerül-

nek meghatározásra.

elvárásaink:
• Nappali tagozatos hallgatói jogviszony
Munkavégzés helye:
• Országos
egyéb inForMációk:
•  Kérjük, hogy jelentkezésedhez csatolj  

önéletrajzot, és a szakdolgozat, tervedről  
egy oldal terjedelmű leírást.

•  Kereskedelem szakirány esetén kérjük,  
hogy jelöld meg a választott áruházat.

Jelentkezés: auchan.hrfelho.hu

13 HÉT, ÉS KERESKEDELMI OSZTÁLYVEZETŐ LEHETSZ!
Jelentkezz az Auchan Man-GO programjára, ahol…
Az első naptól valódi kereskedelmi feladatokat, felelősséget és fix fizetést kapsz. Tapasztalt mentorok-
tól tanulod meg a kereskedelmi osztályok irányításához szükséges elméleti és gyakorlati fogásokat.

TÉGED KERESÜNK, HA…
•  ÉRDEKEL A KERESKEDELEM.
•  FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZEL ÉS PÁLYÁD ELEJÉN JÁRSZ.
•  NEM FAGYSZ LE A DÖNTÉSI SZITUÁCIÓKBAN!
•  ALKALMASNAK TALÁLOD MAGAD EGY 3-15 FŐS CSAPAT IRÁNYÍTÁSÁRA ÉS FEJLESZTÉSÉRE.
Program indulása: 2017-ben hat alkalommal; tájékozódj honlapunkon a soron következő dátumról. 
 Jelentkezés: auchan.hrfelho.hu

(el)Végre hírportál!
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Bt Roc kft.

1117 Budapest,  
Budafoki út 91–93.
+36 20 389 27 05

andrea.Brodi@Bt.com

www.Bt.com

A több mint 170 éves BT (British Telecommunications) a világ 
egyik  legnagyobb és legsikeresebb telekommunikációs vállalata, 
mely 180 országban van jelen, és összesen közel 90 ezer 
munkavállalót foglalkoztat globálisan. Nagy-Britannián kívül a 
BT elsősorban vállalati ügyfelek számára nyújt informatikai és 
kommunikációs megoldásokat – portfoliónk részét képezik – 
többek között – a globális hálózati informatikai szolgáltatások, 
a helyi, országos és nemzetközi távközlési szolgáltatások, 
valamint a szélessávú  internetes termékek és szolgáltatások.
A BT 1999-ben – a nemzetközi nagyvállalatok közül az 
elsők között – nyitotta meg magyarországi irodáját, majd 
2007-ben, jelenlétét tovább erősítve, hazánkban hozta létre  

Európai Szolgáltató Központ portfólióját (a mai BT ROC Kft.), 
ami mára már több mint 2 100 főt foglalkoztat budapesti 
és debreceni irodáiban. A magyar központ munkatársai 
– a BT európai leányvállalatai mellett – több mint 3000 
nemzetközi nagyvállalatot és kormányzati szervet szolgálnak ki  
11 szolgáltatási területen és 20 különböző idegen nyelven. 
A magyar központ – egyedülálló módon – E2E (end to 
end) szolgáltatást nyújt a hálózattervezéstől a szolgáltatás 
teljesítésének projektmenedzsmentjén át a hálózat- 
üzemeltetésig, de a HR, a pénzügy, a szerződésmenedzsment, 
az értékesítés és a követeléskezelés is szerves részét képezik 
portfoliójának.

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 meghatá-
rozott szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedése-
ket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysér-
tések miatt kiszabott pénzbírságok átváltoztatása folyamán 
megállapított elzárásokat végrehajtó állami, fegyveres rend-
védelmi szerv.

A szervezet hivatásos állományába a Komádiban létesülő 
büntetés-végrehajtási intézetbe várjuk azt a hosszú távú, 
biztos munkahelyet keresőt, aki
• a 18. életévét betöltötte, és 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 cafeteria,
• ruházati utánpótlási ellátmány (ruhapénz)
•  munkába járási költségtérítés albérlettámogatás,  

lakáscélú munkáltatói kölcsön
 
Komádi Város Önkormányzata meghatározott számban 
szolgálati férőhelyet is biztosít. 

Debreceni SzakképzéSi centrum
A Debreceni Szakképzési Centrum iskolái nevezetesek arról, 
hogy összetartó diákközösségek alakulnak ki, akik minden-
ben támogatják egymást. Ezt segíti elő a gyermekközpontú, 
szakképzett tanári gárda is. A pedagógusok elvei közé tar-
tozik, hogy szeretetteljes kapcsolatot alakítsanak ki a tanu-
lókkal. Az új képzési struktúrának megfelelően akár 3 vagy 
4 szakképesítést is szerezhetnek a diákok a tanulmányaik 
befejezésekor.
Központi szerepet kapott a szakmai felkészítés, a gyakorlati 
órák számát növelték, és a diákok nagy része debreceni cé-
geknél tölti a gyakorlatát, tanulószerződés keretében (duális 
képzés). Ezzel olyan tudásra tesznek szert a tanulók, amit, 

az iskolából kilépve, a munka világában hasznosítani tudnak.  
A 2017/2018-as tanév osztályait is a gazdasági visszajelzé-
sek alapján alakították ki a Debrecen és környékbeli telepü-
léseken telephellyel rendelkező cégek igényei alapján, ezzel 
a megkönnyítve az elhelyezkedést.
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.
Felnőttoktatás és felnőttképzés keretében is számos ingye-
nes képzést kínálunk.

4030 Debrecen,  
Fokos u. 12. 

+36 52 437 307
Dszc@Dszc.hu

www.Dszc.hu

Diehl AircAbin hungAry Kft.

4300 Nyírbátor,  
IparI park utca 9.

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

www.dIehl.com

REPÜLJ A DIEHL-LEL A BIZTOS JÖVŐ FELÉ!
Tudtad, hogy a világ legnagyobb utasszállító repülőgépei, 
az Airbusok alkatrészei tőled alig félórányira készülnek? A 
Diehl Aircabin, Magyarország egyik legnagyobb repülőgép- 
alkatrész-gyártó vállalata már jelenleg is több mint 500 fővel 
működik és a vállalat 2017-ben is folyamatosan bővül. 

A DIEHL Nyírbátorban – többek között – a világ legna-
gyobb utasszállító repülőgépei, az Airbusok alkatrészeit 
gyártja. A magyar üzemben repülőgépek kabinegységei-
nek elemei és klímacsövek készülnek. A DIEHL Aircabin 
Hungary Kft. 2011 óta működik Nyírbátorban. Tavaly új 

gyártócsarnokot adtak át, amit 2017-ben újabb nagylép-
tékű fejlesztés követ. 
A DIEHL-nél, a hazai repülőgépiparban dolgozni kiszámít-
ható, hosszú távú, biztos munkahelyet jelent. Részben ez 
a kiegyensúlyozott, nyugodt munkahelyi légkör az alapja a 
DIEHL-re jellemző családias, barátságos hangulatnak. A vál-
lalat nagy hangsúlyt fektet a belső képzésekre, a munkatár-
sak fejlesztésére. A DIEHL az a munkahely, ahol egy speciális 
iparágban egy új szakmát is megtanulhatsz, és a folyamatos 
előrelépéshez is nyitva az út. 
DIEHL Aircabin Hungary Kft., 4400 Nyírbátor, Ipari Park u. 9.,  
allas@repulogepgyar.hu, ingyenes DIEHL-vonal: +36 80 200-270.

DKV Debreceni KözleKeDési zártKörűen MűKöDő részVénytársaság

4025 Debrecen,  
Salétrom utca 3.
+36 52 502 640

hr@Dkv.hu

www.Dkv.hu

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, alap-
feladata a város helyi közösségi közlekedésének bonyolítása 
autóbusszal és kötött pályás járművekkel – trolibusz, villa-
mos –, valamint ezen járművek és a közlekedésükhöz szük-
séges infrastruktúra (pálya- és felsővezeték-rendszer) üze-
meltetése, fenntartása. 
Üzletpolitikánk alapja a szolgáltatásunkat igénybe vevő elé-
gedett utas, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

által meghatározott menetrendi elvárások megfelelő teljesí-
tése mellett.

A korlátozott lehetőségeken belül társaságunk igyekszik 
szolgáltatásait szinten tartani és fejleszteni. A DKV Zrt. szá-
mára fontos a korrekt, kiszámítható és biztonságos utaski-
szolgálás.
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evosoft Hungary Kft.

1117 Budapest, Kaposvár utca 14–18.
6724 szeged, eszperantó utca 3.

3526 MisKolc, Macropolis irodaház, 
ArAny János tér 1. I. 1. lépcsőház

+36 70 399 9140
evosoft_recruitMent@evosoft.coM

https://Karrier.evosoft.hu/

MAGYARORSZÁG VEZETŐ SZOFTVERHÁZA*
Képzelj el egy vállalatot, ahol több mint 1000 mérnök nap 
mint nap azért dolgozik, hogy a világot könnyebbé, egysze-
rűbbé vagy éppen gyorsabbá tegye – másként szólva valami 
újat, maradandót hozzon létre! Az evosoft ilyen hely.
22 év szakmai munkája áll mögöttünk; ezalatt az informati-
kai piac egyik legstabilabb munkaadójaként – Magyarország 
vezető szoftverházává léptünk elő. Rendre az első helyen 
szerepelünk a Budapest Business Journal informatikai cége-
ket felsorakoztató listáján (*Budapest Business Journal Book 
of Lists 2016/2017 Szoftverfejlesztő cégek). Árbevételünk 
tisztán szoftverfejlesztésből, 2016-ban több mint 17 milliárd 

forint volt; 4 budapesti irodaházunk mellett 2 vidéki nagyvá-
rosban, Miskolcon és Szegeden is jelen vagyunk.

KERESSÜK CSAPATUNK ÚJ TAGJAIT!
Budapesti, miskolci és szegedi telephelyünkre felsőfokú vég-
zettségű kollégákat, informatikusokat, villamosmérnököket, 
gépészmérnököket várunk, akik kommunikációs szinten be-
szélnek angolul és/vagy németül.

Aktuális pozícióinkról a karrier.evosoft.hu oldalon találod a 
részleteket.

FAG MAGyArorszáG IpArI KFt.

4031 Debrecen,  
Határ út 1/D

+36 52 581 740
job@scHaeffler.com

Http://www.scHaeffler.Hu

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”. 2016-ban a technológiai vállalat 
mintegy 13,3 milliárd eurós árbevételt ért el. Közel  

86 600 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 termelőüzemeket, kutatási és 
fejlesztési részleget és forgalmazó cégeket foglal magában.

A világ egyik legnAgyobb tejfeldolgozó vállAlAtánAk számító 
 Lactalis Groupe leányvállalata a KUNTEJ ZRT. 

 munkavállalókat keres a tiszafüredi gyárába az alábbi pozíciókba:

1/ ELEKTROMOS ÉS/VAGY MECHANIKUS KARBANTARTÓ: 
• Gépek karbantartása, javítása, hibaelhárítás
• Középfokú szakirányú iskolai végzettség: 

• erősáramú villanyszerelő/villamosipari/ elektrotechnikai és/vagy
• mechatronikus, géplakatos, gépszerelő-karbantartó 

• Jó diagnosztizáló és problémamegoldó képesség
• Nagyfokú önállóság, precíz és felelősségteljes munkavégzés
• Több műszakban való munkavégzés vállalása
• Ipari berendezések karbantartásában szerzett többéves tapasztalat
• Előny: Élelmiszer-ipari vagy csomagológépeknél szerzett tapasztalat

2/ RAKTÁROS:
• raktározási feladatok ellátása, felügyelete
• munkafolyamatok, adminisztratív kötelezettségek betartása
• komissiózás, árukiadás
• anyagmozgatás
• min. középfokú végzettség • targoncavezetői képesítés

3/ LABORÁNS:
• termékek minőségi ellenőrzése, mikrobiológiai vizsgálata
• min. középfokú végzettség
• precizitás
• gyakorlott számítógép-kezelés

4/ GÉPKEZELŐ:
• termelőgépek üzemeltetése, beállítása
• kisebb hibák elhárítása
• hasonló területen szerzett tapasztalat előnyt jelent

AMIT KÍNÁLUNK:
• megbízható vállalati háttér
• változatos és széles körű feladatok
• munkába járás támogatása

MUNKAVÉGZÉS HELYE: Tiszafüred

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

Hirdetési leHetőségekért, megjelenésért, egyedi ajánlatokért 

keresse kollégánkat:
Szabó ErzSébEt  +36 20 420 4332 

szabo.erzsebet@civishir.hu
DorcSák NikolEtt  +36 30 648 5874 

dorcsak.nikolett@civishir.hu

Termékért, 

szolgáltatásért 

hirdetést! 

A KUPONLAP.hu 

a Cívishír online hírportál  

és a CívisCafé ingyenes havi magazin 

kombinációjával hatékony 

marketingmegoldást 

kínál. 

info@kuponlap.hu 

Maka Karolina 

+36 20 421 3995 

maka.karolina@bdrmedia.hu
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Generali Biztosító zrt.

4025 Debrecen,  
Piac utca 49–51.

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

www.generali.com

Mi, a Generali
Történetünk 1831-ig nyúlik vissza, amikor megalakult trieszti 
székhelyű társaságunk. Azóta a Generali név összeforrt a korrekt 
és szakértő biztosítás fogalmával.
A Figyelő TOP 200 szakmai zsűrije 2016-ban a Generalit vá-
lasztotta az év pénzintézetének: az elismerést piacvezető bizto-
sítónk eredményessége és üzleti aktivitása alapján ítélték oda.  
Ez is azt jelenti számunkra, hogy megszilárdítottuk pozíciónkat, 
stabil alapokra építve léphetünk tovább egy megújuló, egysze-
rűbb, okosabb és gyorsabb működés irányába. 
sikereink titka értékeinkBen rejlik:
Teljesítjük vállalásainkat. Megbecsüljük egymást.
Nyitottak vagyunk. Teszünk a közösségekért.

Elszántad magad, hogy saját vállalkozást indíts, de nem tudod, 
hogyan kezdj bele? Tudjuk, mennyire nehéz egy saját vállalkozást 
beindítani, ezért a kezdeti időszakban szakmai es anyagi támo-
gatást is nyújtunk:

Légy Te is a munkatársunk, és váltsd valóra álmaidat! 
Varjuk azon nyitott, dinamikus személyiséggel rendelkező szak-
embereket, akik igénylik a folyamatos fejlődést és a szakmai ki-
hívásokat.
Legfőbb értékünk ügyfeleink bizalma, ezért munkánkat minden-
kor az ő igényeiket szem előtt tartva végezzük, és leendő mun-
katársainktól is ilyen szemléletre számítunk. Köztünk a helyed, 
várunk csapatunkba!

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 több mint 16 éve. A HSA-s dolgozók zöme állt a „má-
sik oldalon” is, ügyvezetőnk, Mátyás László például annak 
idején újságkihordással kezdte karrierjét diákmunkában. 
Mi magunk is kelet-magyarországiak vagyunk; ismerjük az 
itt élő emberek problémáit. Ezért is fontos nekünk, hogy a 

munkavállalóink korrekt, törvényes keretek és emberséges 
körülmények között helyezkedjenek el, mert hisszük, hogy 
csak így lehetnek boldogok hosszú távon. A régióban már 
több mint 700 cég bízott meg bennünket azzal, hogy ke-
ressünk számukra munkavállalókat, tehát ahol van lehető-
ség, ott mi is ott vagyunk. Az eddigi statisztikáink szerint 
évente 1900 álláskeresőnek segítettünk az elhelyezkedés-
ben a betanított 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 keresztül. 
Neked is tudunk segíteni! www.hsakft.hu

INT-SoluTIoN KfT.

4024 Debrecen,  
csapó u. 42. 3. em.
+36 30 577 6660

solti.szilvia@intsolution.hu

www.intsolution.hu

Az INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft. emberi erőforráshoz 
kapcsolódó problémákat old meg, legyen szó munkaerő-
közvetítésről, munkaerő-kölcsönzésről vagy egyéni és 
csoportos fejlesztésekről. 

Szakmailag képzett munkatársaink a HR minden területén 
megtalálják a megoldást ügyfeleink és pályázóink igényeire, 
annak érdekében, hogy a munkát kereső megtalálhassa ideális 
munkahelyét, a partnercégünk pedig a szervezetbe illő új 
munkatársát.

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

„Ha a legjobbak akarunk maradni,  
a legjobbakkal kell dolgoznunk.”

A tízéves IT Services Hungary (ITSH) budapesti, pécsi, debrece-
ni és szegedi telephelyein ma már több mint 4 300 fő dolgozik, 
a következő két évben pedig várhatóan 360 új munkahelyet te-
remt a vállalat Magyarországon. Az elmúlt évtizedben azonban 
nemcsak az ITSH létszáma nőtt folyamatosan: sokszínűbb és 
egyre komplexebb lett a cég által végzett feladatok portfóliója, 
ezzel párhuzamosan pedig az itt dolgozók szaktudása is.

Az ITSH a tudásba fektet: azonban nem elég megtalálni és 

megszerezni, de meg is kell tudni tartani a jó szaktudással ren-
delkező munkatársakat. A vállalat célja, hogy a szakirányú kép-
zést kínáló egyetemekről kikerülő fiatalok az ITSH-t válasszák. 

Kiváló az ITSH és a Debreceni Egyetem közötti kialakított part-
nerség 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 szakem-
berének mintegy 80 százaléka a Debreceni Egyetemen végzett. 
Az egyetem szenátusa 2016-ban Alumni-díjban is részesítette 
az ITSH-t, amire rendkívül büszke a vállalat. 

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 out-
source szolgáltatás.
A szoftverfejlesztés üzletágunk terméke, a PIRAMIS™ humán 
szakértői rendszer közép-, nagyvállalati körben bevezetett szoft-
verrendszer.
A foglalkoztatottaink létszáma meghaladja a 80 főt. 
Munkatársaink esetében a kiváló, magas szintű szakmai felké-
szültségre és továbbképzésre kiemelten nagy figyelmet fordítunk, 
ami lehetővé teszi ügyfeleink mind magasabb szintű kiszolgálását.

Szakértőink a szoftverfejlesztés területén műszaki szakirányú 
végzettségű informatikusok, mindkét üzletágban foglalkozta-
tunk jövedelem-elszámolás, társadalom-biztosítási elszámolá-
sok, cafeteria és adó szakterületeken többéves szakmai tapasz-
talattal rendelkező, 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 mű-
ködési területét érintő fontosabb jogszabályok módosításainak 
tervezetét.
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MÁV-csoport

1087 Budapest, 
Könyves Kálmán Krt. 54–60.

+36 1 511 4334
Karrier@mav.hu

www.mavcsoport.hu

A MÁV-csoport tevékenysége az egész országra kiterjed. Az 
anyavállalat, a MÁV Zrt. mintegy 7 000 kilométernyi vasúti pá-
lya és a hozzá kapcsolódó létesítmények üzemeltetését, kar-
bantartását végzi, a vasúti forgalmat szervezi és működteti. 
A személyszállító leányvállalat, a MÁV-START Zrt. naponta 
közel 3 000 vonatot közlekedtet, éves utasszáma megközelíti 
a 140 milliót. A cég ezenkívül jelentős vontatási szolgáltatást 
biztosít a piacon, valamint járműkarbantartással és -javítással is 
foglalkozik. E tevékenységek nemrég kiegészültek az újrainduló 
hazai vasúti járműgyártással. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. 
beszerzési, logisztikai, környezetvédelmi, számviteli, beszámo-
lási, ügyviteli, humán, oktatási, munkavédelmi és informatikai 
szolgáltatásokat nyújt.

A MÁV FKG Kft. hazánk egyik legjelentősebb, pályaépítéssel 
és -karbantartással, valamint gép- és alkatrészgyártással fog-
lalkozó társasága.
A MÁV-HÉV Zrt. (korábban BKV Zrt. HÉV) nagyságrendileg 
100 kilométeres hálózaton folytat vasúti személyszállítási te-
vékenységet Budapest elővárosában.
A MÁV-csoportnak emellett több kisebb vállalat is tagja, ame-
lyek különböző, nemzetgazdasági jelentőségű tevékenységeket 
végeznek.
Vállalatainkhoz rendszeresen keresünk munkatársakat számos 
szakterületre országszerte.

Csatlakozz hozzánk te is! Nálunk Tiéd a pálya!

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 

Hajdú-BiHar meGyei iroda:  
4026 deBrecen, VáGóHíd u. 2.

+36 30 515 4897
Vas.LaszLo2@nn.Hu

www.nn.Hu

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

Az életbiztosítás bizalmi termék, ezért az NN-nél hiszünk 
abban, hogy a személyes tanácsadás a legsikeresebb érté-
kesítési forma. Meggyőződésünk, hogy csak akkor tudunk 
testreszabott megoldásokat javasolni, ha ismerjük ügyfe-
leink aggodalmait, félelmeit és pénzügyi helyzetét, céljait.
Biztosítási tanácsadóként tehetsz azért, hogy minél több 

család kerüljön életbiztosítási védelem alá, és részt vehetsz 
pénzügyi biztonságuk megteremtésében.

Az NN értékesítési hálózatához tartozni elismerést, meg-
becsülést, társadalmi rangot is jelent. Az NN gondoskodik 
arról, hogy magas szakmai ismereteket biztosító, színvona-
las képzéseken sajátítsd el új szakmád. Biztosítási tanács-
adóként szükséged lesz gyakorlati tudás megszerzésére is, 
amelyben közvetlen vezetőd és személyes mentorod fog 
támogatni. Szakértőink segítenek beindítani és folyamato-
san fejleszteni vállalkozásod.

OtthOn Centrum

4025 Debrecen,  
Hatvan u. 22/a

+36 70 454 1565
Debrecen@oc.Hu

www.oc.Hu

Az Otthon Centrum 2000 óta van jelen a hazai ingatlan- 
piacon, ahol is az elmúlt bő másfél évtizedben Magyar- 
ország piacvezető hálózatává vált – jelenleg a legtöbb iro-
dával és a legszélesebb ingatlankínálattal büszkélkedhe-
tünk. Debrecenben 2008 óta vagyunk jelen, s mára közel 
1000 eladó ingatlannal várjuk ügyfeleinket három irodánk-
ban, ahol 40, többéves tapasztalattal rendelkező, profi ott-
honszakértőnk áll az eladók, lakásvásárlók rendelkezésére.
Úgy érzi, kevesebb a fizetése, mint a befektetett munká-
ja? Érdekli az ingatlanszakma, de nem tudja, hogyan kezdje 
el? Szeretne átlagon felül keresni? Szabadon gazdálkodna 
munkaidejével? Vállalkozna, de nincs kezdőtőkéje?

Ha bármelyik kérdésre igennel válaszolt, küldje el még ma 
önéletrajzát, mellyel anyagi befektetés és üzleti kockázat 
nélkül megalapozhatja jövőjét!
Mi biztosítjuk:  A stabil, támogató hátteret, a jól kiépített 
rendszert, a színes, változatos és kihívásokkal teli munkát, 
tréningeket, előadásokat, a hosszú távú fejlődési lehető-
séget, teljesítményarányos, kiszámítható jövedelmet felső 
összeghatár nélkül és extra juttatásokat.

Profi csapatunk bővítéséhez várjuk mindazok jelentkezését, 
akik szeretnének agilis debreceni csapatunk tagjaként to-
vábbi sikereinkhez hozzájárulni.

PiPelife Hungária Kft.

4031 Debrecen,  
Kishegyesi út 263.
+36 52 510 703

info.hu@pipelife.com

www.pipelife.hu

A Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. a magyar műanyag cső- 
és szerelvénygyártó piac meghatározó szereplője, a nemzetközi 
Pipelife-csoport tagja. A Pipelife-csoport világszerte közel  
30 országban van jelen.

A társaság debreceni gyárában víz-, gáz-, szennyvíz-, csatorna-, 
kábelvédő és dréncsövek, idomok, – valamint hazánkban 
egyedülálló módon – épületgépészeti rendszerekben (fűtés 
és HMV) alkalmazható alumíniumbetétes műanyagcsövek 
készülnek. Mindezek kiegészülnek a cégcsoport országaitól, 
valamint számos, jól ismert európai gyártótól vásárolt modern 
termékkel (idomok, fűtőpanelek, vezérlő elektronikák… stb.), 

így termékválasztékunkban ma már komplett rendszereket 
kínálunk.
A Pipelife termékei, a jól záró és hosszú élettartamú 
műanyagcső-rendszerek hozzájárulnak az élet minőségének 
javulásához és elősegítik bolygónk költséges energia- és 
vízkészletének ésszerű és takarékos felhasználását.    
A Pipelife legfontosabb erőforrásai az itt dolgozó emberek. 
Munkáltatóként fontosnak tartjuk az olyan munkakörülmények 
megteremtését, melyben munkavállalóink kibontakoztathatják 
képességeiket. Munkatársaink szaktudása, szakmai hozzáértése 
és hatékony munkája biztosítja azt a magas szintű szolgáltatást, 
melyet partnereinknek nyújtunk.
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Életre tervezve

Ahol az igazán nagy dolgok  
egy jó ötlettel kezdődnek.

Let’s be remarkable.

Tedd meg az első lépést. Jelentkezz:

Csatlakozz Te is a miskolci Robert Bosch Starter 
Motors Generators Kft.-hez
A Bosch csoport mintegy 100 éves múltra visszatekintő, indítómotorok és generátorok üzletága 2004 óta van jelen Miskolcon, 
2016. augusztus 1. óta pedig a Robert Bosch SG Holding GmbH leányvállalataként, Robert Bosch Starter Motors Generators 
Kft.-ként foglalkozik tovább az autóipari termékek fejlesztésével és gyártásával. A Miskolcon gyártott önindítókat és 
generátorokat világszerte kiváló minőségben szállítja a vállalat a partnereinknek; innovációi jelentős mértékben hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a leghatékonyabb generátorokat és a legmegbízhatóbb önindítókat kínálja vevőiknek. A gyár kiemelkedő terméke 
a szintén Magyarországon fejlesztett start-stop üzemmódú indítómotor. A Bosch mobilitási megoldások üzletágának miskolci 
telephelye jelenleg évente 11 millió indítómotort és generátort gyárt, 2016-ban az 50 milliomodik indítómotort is legyártották. 
A folyamatos fejlődés eredményeként a legyártott termékek és – ezzel párhuzamosan – a munkavállalók száma folyamatosan 
nő, a vállalat a régió egyik legfontosabb munkáltatója. A vállalat célja, hogy növelje a régió vonzerejét, biztos alapot teremtsen 
a pozitív fejlődéshez, és hogy a legkiválóbb termékeket szállítsa vevőinek. Ebben nagy szerepe van az idén mintegy 100 fősre 
bővülő fejlesztési csoportnak is.

AMIT KÍNÁLUNK:
• Szakmai fejlődés, ingyenes tréningek, teljesítményt elismerő és támogató vállalati kultúra
• Kihívást jelentő feladatok, személyes karriertervezés és nyomonkövetés
• Nemzetközi környezet, összetartó munkahelyi csapat, jó légkör
• Juttatások: versenyképes jövedelem, teljesítményalapú bónuszrendszer, cafeteriajuttatás
• Sportolás támogatása, családi rendezvények, munkába járás támogatása, egyéb kedvezmények

Magyar és angol nyelvű önéletrajzodat az alábbi e-mail címre várjuk: 
hr_sghu@hu.bosch.com  
Telefonszám: + 36 70 684 3939

FŐÁLLÁSÚ NYITOTT POZÍCIÓINK:
• Fejlesztőmérnök
• Gyártástámogató mérnök
• Tesztmérnök (korrózióvédelem)
• Villamos tesztmérnök
• Projektvezető
• Vevői minőségbiztosítási mérnök
• Database supervisor
• Tesztkoordinátor

GYAKORNOKI JELENTKEZÉSEKET  
AZ ALÁBBI TERÜLETEKRE VÁRUNK: 
• Vevői és gyártástervezés
• Logisztika
• Karbantartás
• Pénzügy, kontrolling
• Minőségbiztosítás
• Gyártás (indítómotor, generátor)
• Fejlesztés (indítómotor, generátor)

JELENTKEZZ MOST!
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A Randstad Magyarország piacvezető munkaerő-közvetítő cége; 
innovatív szolgáltatásaival a munka világának aktív formálója 
több mint egy évtizede. Folyamatosan kutatjuk a munkaerő-pi-
ac változásait, szakmai rendezvények előadói és résztvevői va-
gyunk. 

Pozícióink széles skálán mozognak. A pályakezdőtől a felsőveze-

tői szintig foglalkozunk álláskeresőkkel. A Randstad célja, hogy 
testreszabott szolgáltatást kínáljon az álláskeresőknek és a mun-
kaadóknak egyaránt. 
Ha még többet szeretnél megtudni rólunk, akkor látogass el hon-
lapunkra, és kövess minket!

Randstad HungaRy Kft.

1024 Budapest,  
Lövőház utca 39.
+36 1 411 2090

info@randstad.hu

www.randstad.hu

RobeRt bosch staRteR MotoRs GeneRatoRs Kft.

3526 Miskolc,  
RobeRt bosch PaRk 3.

+36 46 847 000
hR_sghu@hu.bosch.coM

www.bosch.hu

A Bosch csoport mintegy 100 éves múltra visszatekintő, 
indítómotorok és generátorok üzletága 2004 óta van 
jelen Miskolcon, 2016. augusztus 1. óta pedig a Robert 
Bosch SG Holding GmbH leányvállalataként, Robert 
Bosch Starter Motors Generators Kft.-ként foglalkozik 
tovább az autóipari termékek fejlesztésével és gyártásával.  
A Miskolcon gyártott önindítókat és generátorokat 
világszerte kiváló minőségben szállítja a vállalat 
a partnereinknek; innovációi jelentős mértékben 
hozzájárulnak ahhoz, hogy a leghatékonyabb generátorokat 
és a legmegbízhatóbb önindítókat kínálja vevőiknek. A gyár 
kiemelkedő terméke a szintén Magyarországon fejlesztett 

start-stop üzemmódú indítómotor. A Bosch mobilitási 
megoldások üzletágának miskolci telephelye jelenleg 
évente 11 millió indítómotort és generátort gyárt, 2016-
ban az 50 milliomodik indítómotort is legyártották. A 
folyamatos fejlődés eredményeként a gyártott termékek, 
ezzel párhuzamosan a munkavállalók száma folyamatosan 
nő; a vállalat a régió egyik legfontosabb munkáltatója. A 
vállalat célja, hogy növelje a régió vonzerejét, biztos alapot 
teremtsen a pozitív fejlődéshez, és hogy a legkiválóbb 
termékeket szállítsa vevőinek. Ebben nagy szerepe van az 
idén mintegy 100 fősre bővülő fejlesztési csoportnak is.

Invented for life

Az RR Donnelley a világ vezető nyomdaipari és kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó nemzetközi  vállalata.

Erősségeink: innováció, folyamatos fejlődés, megbecsülés, el-
kötelezettség.

Az iparágban több mint 150 éve vagyunk jelen 370 helyszínen, 
30 országban közel 42 000 munkavállalóval.
Magyarországon 14 éve működünk. Debrecenben ofszet nyom-
tatással és dobozgyártással foglalkozó, évről évre fejlődő telep-
hellyel rendelkezünk, míg komáromi irodánk szakértői támoga-
tást nyújt. 

Elsődleges fontosságú számunkra a MUNKABIZTONSÁG, vala-
mint dolgozóink jóléte, melyet CSALÁDBARÁT PROGRAMOK 
és MUNKAVÁLLALÓI KEDVEZMÉNYEK támogatnak.

Jelentkezőket várunk nyomdai, kötészeti, csomagolástechni-
kai szakértő; gépmester és gépkezelő munkakörökbe, továbbá 
szakmai előképzettséget nem igénylő betanított munkára. An-
gol nyelvtudással keresünk kollégákat munkabiztonság, környe-
zetvédelem, minőségügy, ügyfélszolgálat, IT, logisztika, HR és 
egyéb támogató területekre.

allas@rrd.com  52/506-410 https://www.rrdonnelley.hu/allas/

RR Donnelley MagyaRoRszág Kft.

4031 Debrecen,  
Kígyóhagyma utca 7.

+36 52 506 410
allas@rrD.com

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

(el)Végre hírportál!

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM
 KÖZÉLET | KAKTUSZ  

ÉLETMÓD | IDE SÜSS | UCCU NEKI
BŰN | SPORT 

www.civishir.hu
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A Teva, a világ vezető generikus gyógyszergyártója 
Téged is vár csapatába! 

A Teva Gyógyszergyár Zrt. kimagasló gyártókapacitásával és 
világszínvonalú kutatói tevékenységével a Teva-csoport megha-
tározó tagja. Telephelyeink Debrecen, Gödöllő és Sajóbábony a 
különféle gyógyszerkészítmények előállítására specializálódott, 
Budapesten a hazai gyógyszerkereskedelmet irányítjuk.
Folyamatosan fejlesztjük telephelyeinket, így mára a világszínvo-
nalú berendezéseket és technológiát felvonultató üzemeinkben 
hazai szinten közel 2900 főt foglalkoztatunk, Debrecenben 1700 
kolléga dolgozik.  

Debrecenben a szilárd és félszilárd (tabletta, drazsé, kapszu-
la) termékek előállítására 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, folyamatosan megújuló céghez szeretnél csatlakozni, ak-
kor várjuk jelentkezésed a http://job.teva.hu oldalon, ahol min-
den 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

A thyssenkrupp AG világszerte 76 országban 156 000 mun-
kavállalóval tevékenykedik számos ipari és szolgáltató szeg-
mensben. Magyarországon 1999 óta van jelen, jelenleg már 
négy magyarországi telephellyel, Budapest, Győr, Jászfény-
szaru és Debrecen városokban.
 
A vállalaton belül egyedülálló autóipari K+F Kompetencia 
Központunk világszínvonalú elektromos kormányrendsze-
reket és szoftvereket fejleszt főképp prémium autógyártók, 
többek között a BMW és a Daimler számára. A vállalat 1999 
óta folyamatosan növekszik a budapesti helyszínen, jelenleg 
körülbelül 600 fős mérnöki központjában olyan technológiák-

kal is foglalkozik, mint az önvezető autók kormányzása, vagy a 
mechanikai kapcsolat nélküli (ún. steer-by-wire) kormányzás. 

Vállalatunk 2017. február 3-án jelentette be 11 milliárd fo-
rintos beruházását Debrecenben. Az épülő új gyárban ru-
gók és stabilizátorok gyártása folyik majd mintegy 250 új 
munkatársunkkal. Győri üzemünkben 110 munkatársunkkal 
az Audi számára szállítunk JIS rendszerben előre szerelt fu-
tóműveket. Jászfényszarun egy jelenleg megvalósítás alatt 
lévő, mintegy 33 milliárd forintos beruházás eredményeképp 
500 kollégánkkal kormányrendszerek és hengerfejbe integ-
rált vezérműtengelyek gyártását végezzük.

thyssenkrupp presta hungary kft.

1113 Budapest,  
daróczi út 1–3.

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

www.thyssenkrupp-presta.hu

Hirdetési leHetőségekért, megjelenésért, 
egyedi ajánlatokért 

keresse kollégánkat:
Szabó ErzSébEt  +36 20 420 4332 

szabo.erzsebet@civishir.hu

DorcSák NikolEtt  +36 30 648 5874 
dorcsak.nikolett@civishir.hu
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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
Projekt Thermo 
hőszigetelőlap 
ragasztó és 
simítótapsz 
25 kg

55,8Ft/kg

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

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2017. MÁJUS 5-IG.

1395 Ft 

Megkezdtük Rigips gipszkartonok 
és kiegészítők forgalmazását

Standard karton 
12,5 mm 2,4 m2 

537,5 Ft/m2

1290 Ft 

Impregnált karton 
12,5 mm 2,4 m2 

852 Ft/m2

2045 Ft 

Polifarbe diszperziós 
homlokzatfesték 14 lit.

585 Ft/l

8190 Ft 

Platinum szines beltéri falfesték 5 lit.

-5% kedvezménnyel 

6995 Ft helyett

1329 Ft/l

6645 Ft 

Az ország legnagyobb ingatlanközvetítő hálózata
- az Otthon Centrum - munkatársat keres

újonnan nyíló debreceni irodájába!

Ingyenes képzés és betanítás
után legyél Te is

OTTHONSZAKÉRTŐ!

- stabil háttér
- 161 iroda
- 1.500 munkatárs

- változatos munka
- jó kereseti lehetőség
- rugalmas időbeosztás

Jelentkezni: debrecen@oc.hu
Tel.: 06 70 454 1566 Megbízható. eredMényes. hazai.
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A frissen Kossuth-díjas – Jászai Ma-
ri-díjas, Érdemes Művész – idősebb 
Richter Józsefet telefonon érjük el; 
ki hinné, éppen kamiont vezet, Miskolc 
felé tart a produkció, a Magyar Nemze-
ti Cirkusz, ami nem kevesebb, mint az 
artistaművész élete. – Képzelje, a nép-
szavás Bóta Gábor (kulturális újságíró 
– a szerk.) kemény cirkuszkritikákat 
ír, eddig mindig talált valami hibát az 
előadásban, nem tudtam olyan műsort 
kitalálni, hogy az neki maximálisan 
megfeleljen, de megnézte a mostanit, 
és azt mondta, nincs gyenge pontja; ez 
nagy öröm. Mindent elkövetek azért, 
hogy a közönséget szórakoztassam. 
Sokan kérdezik, miért nem tudtam 
ezeket a világszámokat bevinni a Fővá-
rosi Nagycirkuszba, amíg én vezettem 
(2012-től 2015-ig), nos, azért, mert 
technikailag kivitelezhetetlen – ennyi 
állat egyszerűen nem fér be –, taglalja 
nevetve a művész.
 
Nem éppen minden kockázat nélküli 
megkérdezni egy cirkuszi embert, hogy 
van-e kedvenc műsorszáma vagy álla-
ta, mert a fenébe is joggal elküldhetne, 
de Richter József azonnal rávágja, hogy 
az elefántok; három hatalmas állattal 
előadott műsorában szaltózott is a há-
tukon. Igaz, ez nem most volt. Ahogy 
1974 sem, amikor az első Monte-carlói 
Nemzetközi Cirkuszfesztiválon Ezüst 
Bohóc-díjat nyert a feleségével közösen 
előadott lovasakrobata produkciójával. 
A díjat 30 évvel később, 2004-ben na-
gyobbik fia, Richter Flórián is elhozta, 

akinek négy évvel később a fesztivál 
fődíját, a cirkuszvilág Oscarjának szá-
mító Arany Bohóc-díjat is sikerült 
megszereznie, első és eddig egyetlen 
magyar cirkuszművészként.
A család egyébként Richteréknél nem-
csak név és munka, hanem komoly 
összetartás is. – Gondoljon bele, 5-6 
produkció gázsiját megspórolom, hi-
szen legalább ennyit nálunk a Richter 
és a Castelli család együtt mutat be, ne-
kik ugye nem kell fizetni. Ha minden 
világszámért pénzt kellene adnom, azt 
a folyamatos teltházas előadások sem 
tudnák kitermelni – magyarázza Rich-
ter úr.
Állatetetés  
és hoteligazgatás
Richter József a Magyar Nemzeti Cir-
kusz jolly jokere: ha kell, beáll a zene-
karba, trombitál, hiszen képzett zenész, 
konferál, hivatásos sofőr, vezet, a lo-
gisztikával kapcsolatos minden ügyet 
elintéz a területfoglalástól kezdve a vil-
lanybekötésig és az állatok etetéséig, a 
turné útvonaláig, javarészt csak a sátrat 
kell felépíteni, majd lebontani; ami e 
kettő között van, abban benne van az 
idősebb Richter keze munkája. És hogy 
ne maradjon hiányérzetünk, még hotelt 
is igazgat.
vasárnap munkanap
Sokat dolgozott, már ülhetne csendes 
méltósággal a nézőtéren vagy épp a 
tengerparton, de nem készül ilyesmire. 
Azt mondja, soha nem tudott elképzel-
ni mást pályájául, csak a cirkuszt. Hogy 
emlékszik-e arra a pillanatra, mikor 
először betette a manézsba a lábát? Ele-
ve banális feltevés, hiszen csaknem ott 
született, egy lakókocsiban. Az apja, a 
nagyapja, a déd- és az ükapja is artista 
volt. – Engem apám úgy nevelt, hogy az 
esti lefekvés előtt már 5-6 évesen is fek-
vőtámaszokat kellett nyomni és kézen 
állni, azaz készültem erre a hivatásra, 
ahogy később a fiaimat is készítettem, 
bár úgy nézett ki egy ideig, hogy József 
inkább teniszező lesz, de aztán 16 éves 
korában visszatért a cirkuszba.
Prózai érdeklődés marad a végére:  
Richteréknél van-e ugyan nagycsaládi, 
vasárnapi ebéd? – Flórián fiam a lovas 
cirkusszal külön üzletet visz, a szombat 
és vasárnap pedig nálunk egyébként is 
munkanap, hiszen ilyenkor érnek rá az 
emberek kikapcsolódni.
 bereczki-csák Helga

kamiont 
vezet, 

kossuth-díjat 
vesz át 

és cirkuszt 
igazgat

richter józsef 
Magyar nemzeti cirkusza 

bejárja az országot.

Április 12–23.: Debrecen, Balmazújvárosi út 
(volt Baumax parkolója)
Előadások kezdete: hétköznap: 18 óra, szombaton: 15 és 18 óra, 
vasárnap: 11 és 15 óra 
 
2017 új műsorszámai
• A Richter-csoport új produkciója: repülő emberek az orosz hintáról
•  Rosi Hochegger (a monte-carlói Cirkuszfesztivál Ezüst-díjasa) a világ leg-

jobb kutyarevüje pas de deux, avagy balett lóháton.
•  Merrylu és Richter József jr. produkciója
•  Juan Pablo Martinez: zsonglőrprodukció Mexikóból
•  A The Michels bohóccsoport: vizes tréfa Spanyolországból, először  

Magyarországon
•  Kenia Boys: 8 afrikai akrobata ismét Magyarországon, akik legújabb pro-

dukciójukat mutatják be. A világ legnagyobb egzotikus állatprodukciója
•  Richter-csoport: az egyetlen magyar Arany Pierrot-díjas művészek lovas 

akrobataprodukciója
•  Rosi Hochegger Ausztriából és vicces lova, Scout: komikus lóidomítás 

(monte-carlói Ezüst-díjas)
•  René Casselly jr. vadonatúj produkciója mambóval, Bettyvel, Nandával, Ton-

gával és Kimbával, az 5 afrikai elefánttal egyszerre a porondon.
•  Sky Figthers - FMX motorosok extrém cirkuszi világszáma. Több mint  

20 méteres ugrás a cirkusz porondja felett. Ilyet még a hazai közönség soha, 
sehol nem láthatott. Lélegzetelállító produkciók motorokkal a magasban.

Cirkuszpénztár nyitvatartása: naponta 9-19 óráig
www.magyarnemzeticirkusz.hu
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Legalább egy tánc az életében minden 
szerencsésnek adódik, amit nem fe-
lejt el soha. De miért is? Mert az ott, 
az akkor és a kivel olyan bonthatatlan 
élményegységet teremt, ami elkíséri 
az embert, bármerre is megy arról a 
parkettről. A tánc érzelem, szépség és 
felszabadult öröm. Emődi Zoltánnal, 
a Dance Universe TáncSport Egyesület 
elnökével arról beszélgettünk, hogy ezt 
a boldogságot a hétköznapokban sem 
kellene nélkülözni.
– Az egyesületben versenytánc és tár-
sastánc oktatásával foglalkozunk óvo-
dás, junior/ifi és felnőtt korcsoportban. 
A kicsiket egyértelműen a zene, a moz-
gás vonzza, a fiatalokat a jó társaság. 
Őket egyébként nehéz megfogni, de 
ha sikerül, akkor kitartóak és szorgal-
masak. A tánc számukra szocializáci-
ós aktus is, hiszen az iskolában olykor 
elszigetelt művészlelkek itt egymásra 
találhatnak, jó barátságok köttetnek. 
Nem mellékesen a lányoknak imponál 
a csillogás, a sok szép ruha, a fiúknak 
pedig a sok szép lány – nálunk egy fiúra 
nyolc jut belőlük. A felnőttek számára 
a tánc sokkal inkább már kikapcsoló-
dás: a legidősebb tagunk 63 éves, pár-
ban tanulnak társastáncot másfél éve. 
Ha kimarad egy hét, pótórát vesznek, 
mert nem akarnak lemaradni. Magyar-
országon még gyerekcipőben jár a sze-
nior korosztály ilyesfajta érdeklődése, 
tevékenysége, külföldön viszont már 
komoly hagyománya van.
Emődi Zoltán elmondta, a tánctanu-

lás visszatért a divatba: noha a diákjaik 
nagy része nem emlékszik a Flash Dan-
ce-re és a Pomádéra, a Dirty Dancing 
2-re talán még igen – ezeket a filmzené-
ket egyébként ma is szívesen hallgatják 
–, a Step Up és a StreetDance című mozi 
újra felkeltette a tánc iránti érdeklődést. 
A felgyorsult világ a latin-amerikai tán-
cok reneszánszát hozta el: a salsa, az ar-
gentin tangó, a szamba korát éljük, azaz 
ideje van a pörgésnek, az érzelemnek. 
A szakember azt mondja, nem véletlen 
tehát, hogy a mai modern popzene is 
ezen elemekre épít. A másik fő vonulat 
a szving és a charleston, ami javarészt 
A nagy Gatsby című filmnek is köszön-
hető, ami sűríti a 20. század elejének 
pazar felelőtlenségét, azzal együtt sza-
badságát és káprázatos luxusát.
A formációban és párosban is számos 
elismeréssel büszkélkedő egyesület, 
amit Jurásné Miklós Ivett és Emődi 
Zoltán közösen hozott létre, az alkalmi 
táncoktatáson belül szalagtűzőre is ké-
szít fel csoportokat, a jegyestáncra pe-
dig párokat. A művészeti vezető szerint 
sok múlik a fiúkon/férfiakon: bátornak 
kell lenni, irányítani a partnert, ugyan-
akkor illik félretenni az önzőséget, hi-
szen az együttműködési szándék már 
fél sikernek számít.
S hogy mit adhat a tánc? Jobb kommu-
nikációs készséget, önbizalmat, tartást, 
kiállást, a szereplés rutinját, előnyös 
alkati változást és sok mozgást – össze-
foglalva tehát: boldogságot.
 www.danceuniverse.Hu

A tánc öröm 
kicsiknek és 
nagyoknak

 
A debreceni 

emődi zoltánnal arról, 
hogyan nyílik ki 

az ember a parketten.
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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

Termékért, 

szolgáltatásért 

hirdetést! 

A KUPONLAP.hu 

a Cívishír online hírportál  

és a CívisCafé ingyenes havi magazin 

kombinációjával hatékony 

marketingmegoldást 

kínál. 

info@kuponlap.hu 

Maka Karolina 

+36 20 421 3995 

maka.karolina@bdrmedia.hu
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Bizonyára sokan emlékeznek M. Szabó Évára, aki éveken át lát-
ta el receptekkel, azaz nem, nem, inkább pazar küllemű süti- és 
tortacsodákkal hírportálunkat és magazinunkat. Aztán egyszer az 
édes életnek (számunkra) vége szakadt, ugyanis – ahogy a szer-
kesztőségben egymás között hívjuk – Tortás Évi külföldre költö-
zött, és bizony vitte magával a habverőt, a fakanalat, na meg az 
egész családot.

CívisCafé: Gyerekkel külföldre költözni valamivel több, mint kaland-
vágy. Mi szólalt meg odabent bennetek, és főleg: miért épp akkor?

A férjem évek óta szeretett volna továbblépni, mivel úgy érezte, 
sem szakmailag, sem egzisztenciálisan nincs fejlődési lehetőség 
Debrecenben és környékén. Programozóként kihívásokra vágyott, 

újabb területek megismerésére. Én évekig kitartottam 
amellett, hogy a gyermekünktől nem ve-

hetjük el a nagyszülők napi szere-
tetét, ám ahogy közeledtek az isko-

lai évek, úgy vált egyre biztosabbá 
bennem is az elhatározás, hogy más 

nevelési rendszerben szeretném, ha 
felnőne a gyermekem. Először Flori-

da volt a cél, de a zöldkártya megszer-
zése még úgy is elérhetetlen volt, hogy 

közeli családtagunk állampolgárként él 
Amerikában, végül Nagy-Britannia tűnt 

a legoptimálisabbnak. Mielőtt mindket-
ten rábólintottunk az ismeretlenre, sok 

mindent mérlegeltünk. Nem volt vissza-
húzó erő sem a magyar oktatás állapota, 

sem pedig az a jövőkép, ami egyre feketéb-
ben kezdett kirajzolódni előttünk.
CívisCafé: Cardiff. Miért nem London?

Londonba semmiképp sem szerettünk vol-
na költözni, talán pont amiatt nem, amiért nem Pesten, 
hanem Debrecenben éltünk. A metropoliszi élet nem nekünk való 
annak ellenére sem, hogy programozói szempontból az lett volna 
a legkézenfekvőbb terület. Cardiff lehetősége véletlenül jött. Pont 
akkor, mikor eldöntöttük, elindulunk. Egy ismerősünk költözött 
egy éve oda, és ahogy megosztotta tapasztalatait, egyre nőtt ben-
nünk a kíváncsiság. Nevezhetjük akár jelnek is, mindenesetre jó-
kor került fókuszba Cardiff. Fejvadászon keresztül rengeteg mun-
kalehetőség adódott a férjemnek, és még otthon, skype-interjúkon 
keresztül el is nyert egy munkát a walesi fővárosba. Érkezése után 
4 nappal már dolgozott, így nekünk sem maradt túl sok időnk az 
itthoni ügyek lezárására. Egy hónap múlva már mi is a repülőn 
ültünk, útban az új otthonunkhoz.

CívisCafé: Amikor elképzelted Walest, ilyen volt, hasonló, vagy 
nagyon más?

Tíz évvel korábban már jártam Angliában, és Dublinban is töltöt-
tem hosszabb időt, így az Egyesült Királyság ezen részét is hason-
lóan képzeltem el. A repülőről leszállva, Anglia-Wales dombjai, 
szikrázóan zöld legelői első látásra elvarázsolják a pusztához szo-
kott szemet. Másodikra pedig szimplán lenyűgözik. Úton Bristlo-
ból Cardiffba pont azt kaptam, amire számítottam. Felhőkbe nyúló 
dombtetőket, szemet gyönyörködtető legelőket, azokon birkákat, 
nyugodtan kérődző teheneket, hatalmas hidat és felhők mögé elbújó 
napot. Cardiffot könnyű megszeretni, ha valaki egyébként is nyitott. 
Hömpölygő sokszínűségét nemcsak az lakosok kulturális vegyessé-

Így lett 
a debreceni 

hobbicukrászból 
cardiffi 

receptkönyv- 
szerző

Kalandozó magyarok: 
ezért ment világgá tortás évi.
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ge és az egyébként teljesen természetes 
kétnyelvűség adja, hanem a viktoriánus 
és Edward-korabeli épületek szomszéd-
sága, a – városképbe egyébként tökéle-
tesen illő – modern épületegyüttesekkel, 
amiket kiegészítenek a gyönyörű zöld 
területek. Wales csodás, kiépített tenger-
partjainak egyike pedig éppen Cardiff 
Bayen található.

CívisCafé: Évek teltek el, mióta elköltöz-
tetek. Van, amit nem lehet megszokni?

Bár Európán belül járunk, ez a fajta kul-
túrsokk idegen a kezdeti időszakban. 
De ha valaki nyitott a változásra, a vi-
lágra, az bármit meg tud szokni. Na jó, 
a külön csapból folyó hideg-meleg víz 
kissé indokolatlannak tűnik, és talán 
meg sem kell említenem: a szülők, bará-
tok hiányát semmi nem pótolja. De azt, 
hogy bármikor leugorhatunk sétálni a 
tengerpartra, sokszor még most sem hi-
szem el.

CívisCafé: Itthon hobbicukrászként 
gyönyörű torták kerültek ki a kezed alól, 
rengeteg munkád volt. Cardiffban is 
ekkora a partiláz?

Cardiffban óriási partiláz van, a kony-
hámban annál kevésbé. Itt már nem 
készítek tortát, pedig több megkeresés 
érkezik. Talán az otthoni túl gyorsan, 
túl könnyen jött „siker” miatt már nincs 
bennem az a fajta lelkesedés, ami a torta- 
készítéshez elengedhetetlen. Ezenkívül 
a többféle ételallergia sem könnyíti meg 
a konyhai létünket. Ideköltözésünkkor 
döntöttem el, hogy nem hozom be a 
glutént a konyhámba. Ezt azonban hob-
bicukrászként nem tudnám megvalósí-
tani.

CívisCafé: Angol nyelvű receptkönyved 
jelent meg; a címlapból ítélve nem 
pörköltek sorakoznak benne…

Nagy álmom valósult meg a könyv meg-
jelenésével, és még az sem vette el a ked-
vem, hogy rengeteg időbe telt elkészíte-
ni. A könyv anyagát egyedül állítottam 
össze, a receptek és hozzá tartozó fotók 
az én termékeim, sőt az első fordítás is 
tőlem való. Persze a lektorálást már he-
lyi szakember végezte, és a végső formát 
is szakemberre bíztuk. Tartalmilag a leg-
kedvesebb étkezésem – a reggeli – étele-
it hozza, gluténmentes formában. Pör-
költreceptet nem, de egészséges hajdina 
snack-  és isteni gluténmentes foccacia- 
receptet találunk benne. 33 nagyon vál-
tozatos és nemzetközi étel ad segítséget 
annak, aki szeret reggelizni. De a kom-

mentekből ítélve sokaknak a tízórai- és 
uzsonnaötletben is segítségére van.

CívisCafé: Igazak a hírek? Szegényes a 
kinti konyha?

Véletlenül sem nevezhető annak, hiszen 
Cardiff erősen multikulturális város (je-
lentős számú ázsiai lakossal, népes szo-
máliai, jemeni közösséggel), aminek ha-
tása ugyanúgy begyűrözött az éttermek, 
piacok, de még a hipermarketek kínála-
tába is. Így van étel a fish and chipsen 
és a kolbászkákon túl. Bár olyan, mint 
walesi konyha, nem létezik, de jellegze-
tes ételkülönlegességekkel, mint például 
a cawl (bárányleves zöldségekkel) és a 
bara lawr (hínárkenyér), amit leginkább 
előételként fogyasztanak, találkozha-
tunk az éttermek kínálatában. Walesi 
jellegzetességként az iskolában is készí-
tenek Welsh Rarebitet (sajttal kent pirí-
tós) és welsh caket (sütemény). Cardiff 
legnagyobb piaca a Riverside Real Food 
Market, ahol helyi alapanyagokat lehet 
vásárolni, de a csak hétvégi nyitva tartá-
sú piacokon a felhozatal olyannyira szí-
nes, mint Cardiff belvárosa, ahol sorra 
nyílnak az éttermek, pubok, kocsmák, 
mind-mind más nemzetiségű jegyekkel.

CívisCafé: Milyen a hozzáállásuk az 
angoloknak az étkezéshez, az ételhez, 
az egészségtudatossághoz?

Itt is meg van az a réteg, aki egészség-
tudatosan étkezik, de elnézve a bevásár-
lókocsik tartalmát, elmondható, hogy a 
cardiffi emberek nagy része félkész ter-
mékeken él. Nagyon ritkán látok olyat, 
aki valódi alapanyagot vásárol, pedig 
itt a hipermarketek nagy részében már 
elérhetők az organikus zöldségek, gyü-
mölcsök, de olykor még a húsokból is 
akad ökogazdálkodásból származó. Ami 

feltűnő, a mértéktelen cukorfogyasztás, 
az édességek már-már ehetetlenül éde-
sek és a süteményeknél abszolút hódí-
tanak a az angoloknál is közkedvelt ne-
héz, vajas megoldások. Azon túl, hogy 
Walesben nem látok olyan nagy egész-
ségesétkezés-őrületet, mint otthon, bio-
boltból is egy-kettő van, mégis sokkal 
elfogadóbbak mindenféle étkezési szo-
kással kapcsolatban.

CívisCafé: Étteremben mit eszel?
Egy ételintoleranciában szenvedő kevés 
helyre mehet. Hiába az üzletek bősé-
ges kínálata mindenféle mentes termé-
kekből, az éttermek, pubok nincsenek 
felkészülve az igazán érzékenyekre.  
A „very low glutein” nem a legmeg-
nyugtatóbb válasz arra, hogy van-e 
gluténmentes főétel, hiszen a kereszt-
szennyeződés mindenhol előfordulhat. 
A legbiztosabb választás mindenhol 
az öntet nélküli nyers saláta, zöldség- 
vagy gyümölcstálak. Mivel a fűszerek-
nél sem tudják, tartalmaznak e lisztet, 
ezért a húsok fogyasztása sem ajánlott. 
Az éttermek ennek ellenére borzasztó 
segítőkészek, iskolai étteremlátogatás 
alkalmával például bármit elkészítenek 
külön az érzékeny gyermekeknek, ne-
hogy kimaradjanak a közös élményből.

CívisCafé: És mi a desszert?
A desszert nálunk mindig olasz fagy-
lalt egy közeli fagyizóból, ahol a néhány 
éve áttelepült olasz bácsi főzi természe-
tes és gluténmentes alapanyagokból az 
álomfinom csodáit. Kiülve az aprócska 
székekre, vagy csak az utcán kanalazva 
papírkapszliból... Magyarként olasz fa-
gyit enni Wales fővárosának utcáin igazi 
cardiffi életérzés.
 bereczki-csák Helga
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Debreceni 21-es: 

Téglási Gábor 
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.

1. Három nagy tekintélyű debreceni 
nevezett meg téged ebben a 
rovatban arra a kérdésre, hogy ki 
a legjobb fej Debrecenben, egy 
bankigazgató, egy sikeres üzlet-
ember és egy FIFA-játékvezető. Mi 
a cseled, a taktikád?
A barátságok, amiket évtizedek óta 
ápolok. Katona Laci több mint 30 éve 
a barátom, az esküvői tanúm is ő volt, 
Katona Zolit gyerekkorom óta isme-
rem, Berettyán Peti fiatalabb korosz-
tályt képvisel, de vele is sok „harcot” 
megvívtunk a Teniszkében, mielőtt 
híres bíró lett, de azóta is tart a ba-
rátság. Megtisztelő, hogy kedvelnek 
az emberek.

2. Ezt a nagy népszerűséget kama-
toztathatnád helyi politikusként. 
Jó havi gázsi és laptop jár érte!
A politikához semmi közöm, nem is 
lesz, megelégszem azzal, hogy jó ke-
délyű ember vagyok, szeretnék ilyen-
nek megmaradni.

3. Akkor most neked szegezem a 
kérdést: ki a legjobb fej Debrecen-
ben?
Egyértelműen Horváth Béla.

4. Az ember, aki mögött csak a 
második számú cerberus voltál a 
Lokiban?
Sokan valóban második számúként 
emlegetnek, de én nem így tekintek 
vissza a pályafutásomra. A váci ku-

padöntőn például én voltam az első 
számú, nagyobb rangadókon is véd-
hettem, jutott nekem még egy kupa-
győzelem, illetve egy bajnoki bronz-
érem is. Nincs bennem hiányérzet, 
boldogság tölt el, amikor ezekre az 
évekre gondolok.

5. Melyik volt életed meccse?
Érdekes módon nem egy Fradi vagy 
Újpest elleni mérkőzést őrzők az em-
lékeimben a legelső helyen, és még 
csak nem is a váci kupadöntőt, ha-
nem egy siófoki bajnokit. Oldalról jött 
a szabadrúgás, Ilea elfelejtette kife-
jelni, s ebből alakult ki nagy helyzet. 
Azt hiszem, életem védésével akadá-
lyoztam meg akkor a gólt.

6. Kipróbálhattad volna magad 
máshol is. Mi tartott itt végig?
A csapattársak, a közönség, a deb-
receni miliő. Így aztán sosem vágy-
tam arra, hogy eligazoljak. Nagyszerű 
futballistákkal játszhattam együtt, és 
most nem kezdek el neveket sorolni, 
mert ha valakit kihagynék véletlenül, 
akkor később nagyon haragudnék 
magamra.

7. Én neveket akarok hallani! Kik a 
kapusideáljaid?
Egy van, Gianluigi Buffon. Sok, egé-
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szen kiváló kapus nevét tudnám so-
rolni a nemzetközi futballvilágból, de 
közülük szerintem magasan kiemel-
kedik az „öreg”. Remélem, néhány 
évig még láthatjuk védeni!

8. Nyugtass meg, hogy kis Buffonok 
pallérozódnak a Debreceni 
Labdarúgó Akadémián, ahol 
kapusedzőként dolgozol!
Most büszkén nevesítek, hiszen öt 
válogatott kapusunk van. Közülük is 
kiemelkedő képességű Kovács Péter, 
akiből igazán komoly szintű kapus 
lehet, de nagyon büszkék vagyunk a 
kollégáimmal Deczki Mátéra is, akit 
nemrég a Premier League-ben sze-
replő Stoke City igazolt le.

9. Itt ülünk a Nagyerdei Stadion 
tövében, készülünk a Gyirmót elle-
ni meccsre, és szinte lerágjuk az 
ujjunkat az izgalomtól. Szakmai 
szemmel mi nem stimmel a 
Lokival? Mi vezetett odáig, hogy a 
kiesés réme fenyeget?
Ha tudnám, akkor odamennék Leonel 
Ponteshez, és súgnék, hogy segítsek. 
Sajnos fogalmam sincs, mitől döcög 
a szekér. Kétségtelen, hogy több 
minőségi játékos távozott a nagy jö-
vés-menésben, mint amennyi érke-
zett, de ennél mindenképpen többre 
hivatott a jelenlegi keret is. Remélem, 
a végén azért már nem lesznek gond-
jaink!

10. Megfordult egyáltalán a fejedben, 
hogy a pályafutásod végén a civil 
szférában folytatod?
Soha! Van ugyan civil szakmám, 

kereskedelmi szakközépben érett-
ségim, üzletvezető-helyettesi papírt 
őrzök valahol a fiókban, de még nem 
volt rá szükség, és remélem, nem is 
lesz. Nekem a foci az életem.

11. A DVSC felnőtt csapata, vagy 
külföldi szerződés? Milyen 
álmokat dédelgetsz?
Most semmilyen más vágyam nincs, 
mint folytatni a munkát Pallagon 
Mező Józsi kollégámmal, és ott van 
velünk Horváth Béla barátom is. A 
legjobb tudásunk szerint tanítjuk a 
gyerekeket, élvezem a munkát, ko-
moly kihívásnak tartom. Külön moti-
vál, vagy még csak boldogsággal és 
büszkeséggel tölt el, hogy a fiam is 
az akadémia kapusa, és egyre ügye-
sebb. Minden egyben van most az 
életemben.

12. Azért a focin túl is van élet. 
Kikapcsolódás gyanánt mit 
csinálsz?
Nem járok horgászni, bélyeget sem 
gyűjtök. Sörözök a barátaimmal.

13. Mi a vágyad a sör mellé? Vega 
saláta vagy csülökpörkölt?
Csülökpörkölt és csülök minden 
mennyiségben. Sülve is, főve is, 
mindegy.

14. Van az a pénz, amiért elhagynád 
Debrecent?
Nincs.

15. Mi a legjobb Debrecenben?
Nekem minden jó benne. Szerettem 
a régi Debrecent is, és szeretem a 
mostanit is, a rengeteg fejlődéssel 
együtt. Debrecen régen szép volt, 

most pedig sokkal szebb, egyszerű-
en gyönyörű.

16. Mi a legrosszabb Debrecenben?
A Nagyállomás és környéke. Az ki-
fejezetten csúnya, de ha felépül a 
főpályaudvar, akkor a miénk lesz a 
világ legszebb városa.

17. Ajánlj valami olvasnivalót!
Az egyik nagy kedvencem Remarque 
regénye, A diadalív árnyékában, de 
az összes Rejtő-könyvet is ajánlom, 
mert rendkívül humoros olvasmá-
nyok.

18. Ha tévé, akkor vígjáték vagy 
keserédes dráma?
A fiam társaságában esténként a 
Két pasi meg egy kicsi, illetve a Rém 
rendes család elég szórakoztató tud 
lenni.

19. Melyik számodra minden idők 
legkedvesebb Lokija?
Mező József és Horváth Béla – Pető 
Zoltán, Sándor Csaba, Vadicska 
Zsolt, Kondás Elemér, Sándor Tamás, 
Dombi Tibor, Madar Csaba, Nicolea 
Ilea. Az én kedvenc csapatomban 
két kapus van…

20. Mikor nyeri a nyolcadik bajnoksá-
gát a Loki?
2019-ben.

21. Olimpia vagy NOlimpia?
Ha Rio meg tudta rendezni, akkor mi 
is meg tudnánk!

 cs. bereczki aTTila 

TovÁbbI érDekesséGek:
www.civishir.hu

INGATLANVÉTELBEN, -ELADÁSBAN, -BÉRBEADÁSBAN, KORREKT FELTÉTELEKKEL SEGÍTEK.
Közvetítői díj kizárólag eredményesség esetén.

Mindennapi munkám során az egyik legfontosabb érték számomra  
az emberi kapcsolat, a bizalom, mellyel az ügyfeleim megtisztelnek.  

Mindig örömmel tölt el, ha sikerül igazi otthont találni ügyfeleimnek. 

PALMER 
INGATLANKÖZVETÍTŐ IRODA

4028 DEBRECEN, KORPONAY U. 15/1.
Tel.:06-20-955-2411 • www.palmer.ingatlan.com

BRUTTÓ 2%  

SÜRGŐS! PALLAGON, Debrecen egyik legszebb 
kertvárosában csendes zsákutcában 2 generá-
ciónak is tökéletes,  „B” energetikai besorolású 
szép családi ház 717 nm-es telken eladó! Nappa-
li+6 szoba, 2 fürdőszoba, tágas konyha, összesen 
230 nm lakótér, pince: 170 nm,  Garázs: 60 nm.  
Ár: 43,9 M Ft Tel.: +36 20 955 2411 
www.ingatlan.com/21716834

Sorház a Baksay úton 120 nm-es lakótérrel 
3 szoba+nappali, 2 fürdőszoba, kandalló, 
gáz-cirkó fűtés, garázs+tároló: 60 nm. Hőszi-
getelt, teljeskörűen felújított. Irányár: 29,9 M Ft  
Tel.: +36 20 955 2411   
ingatlan.com/22636155
 

Mediterrán luxusvilla
Impozáns megjelenésű mediterrán luxusvilla pa-
zar parkkal.
Különösen szép formák és hangulatok ötvözete, 
praktikus elrendezés, mesés szépségű kert me-
dencével, magas műszaki tartalom. Ár: 135 M Ft. 
Tel.: +36 20 955 2411 
http://ingatlan.com/22755648

Debrecen, Nagyerdei körúttól, Postás üdülőtől  
300 m-re eladó egy 3 lakásból álló villa 1077 nm-
es telken. Utcafrontja: 18,5 m.
Mindegyik lakásnak külön bejárata van, külön 
közműórákkal üzemel. Akár 3 generáció is tudja 
használni. A tetőtér tovább bővíthető. Ár: 99 M Ft.  
Tel.: +36 20 955 2411  
http://ingatlan.com/23009249
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