
V. évfolyam 10. szám   SZÓRAKOZTATÓ MAGAZIN   2018. október

A debreceni  
Bábel tornya 

(6–7. oldal)

Ide süss!  
Bajor kifli 
 (10. oldal)

Filmkritika:  
Napszállta 

(24–25. oldal)

Szárnyal a DEAC 
- interjú  
Bács Zoltánnal 

(30–31. oldal)

A teljes interjú a Cívishíren 
(www.civishir.hu) olvasható

TALÁLJA MEG ÁLMAI ÁLLÁSÁT!

DEBRECENI ÁLLÁSBÖRZE

2018. OKTÓBER 26. • FÓRUM DEBRECEN



2 RÖVID HÍREK CívisCafé

Segítsen az ötgyermekes zsákai családnak!
Hamarosan Debrecenbe költöznek; minden figyelmesség jól jönne.
A sclerosis multiplexben szenvedő Tün-
de férjével, Józseffel és öt gyermekével 
jelenleg Zsákán él, akikre egy Face-
book-oldalon hívja fel a figyelmet is-
merősük. Az asszony agyán sok gócot 
találtak, melyet ha nem kezelnek, an-
nak végzetes következményei lehetnek.  
A család nehéz anyagi körülmények 
között él; családi házukra CSOK-ot 
igényeltek, de mivel az apa folyamato-
san a felesége mellett van, ezért csak al-
kalmi munkákat tud vállalni, fel kellett 
függeszteni a támogatást. Hamarosan 
Debrecenbe költöznek, ahol sikerült 
albérletet találniuk, de a fürdőszobát 
még rendbe kell hozniuk. A családnak 
szüksége lenne ruhára, építőanyagra, 
anyagi és erkölcsi támogatásra. Szíve-
sen vennék, ha gyermekeiket élmény-

nyel gazdagítanák önzetlen felajánlók, 
legyen az egy sütizés vagy kirándulás. 
A 15, 14, 10 és 6 éves lányok minden-
ben segítenek szüleiknek, és szeretettel 
gondozzák 2 éves testvérüket.

Aki segíteni szeretne Jónásékon,  
Az Alábbi címre JuttAthAtJA el Adományát:
4025 Debrecen, Pesti utca 2. Baby Center 
Jónás József számlaszáma: 10103434-16848900-
01005004 
Közleményben tüntesse fel, hogy „Adomány”.

méretek:
Evelin: 166 cm, 41-es láb, M-L méret
Vivien: 160 cm, 40-es láb, M-L méret
Karola: 140 cm, 36-os láb, S méret
Enikő: 118 cm, 30-as láb, 116-122-os méret
Joci: 108 cm, 26-os láb, 110-116-os méret
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Tiszteljen meg bennünket ajánlatkérésével!

LEPJE MEG KOLLÉGÁIT
EGY FELEJTHETETLEN ÉLMÉNNYEL,

KÖSZÖNJE MEG EGÉSZ ÉVES MUNKÁJUKAT
KELET-MAGYARORSZÁG LEGÁMULATBA EJTŐBB

KASTÉLYSZÁLLODÁJÁBAN, A BOROSTYÁN MED-HOTELBEN!

Különleges helyszínt keres
év végi céges rendezvényéhez?

Borostyán Med-Hotel        & Medical Center
4252 Nyíradony-Tamásipuszta, Csemete út (Debrecentől 12 km-re)

+36 (20) 566 8888 • info@borostyanmedhotel.hu • www.borostyanmedhotel.hu

-

-

A BELÉPÉS INGYENES!

BOROSTYÁN MED-HOTEL
2018.10.28. vasárnap 10.00-16.00 

NYÍLT NAP

Borostyán Med-Hotel        4252 Nyíradony-Tamásipuszta, Csemete út
(Debrecentől 12 km-re) • +36 (20) 566 8888 • info@borostyanmedhotel.hu • www.borostyanmedhotel.hu

- Több mint 30 kiállító
- Kastélyhotel-bejárás, romantikus kültéri esketőhely megtekintése

 Svédasztalos ebéd - ízelítő klasszikus esküvői ételeinkből
(12.00-14.00 óráig, 3500 Ft/fő, előzetes asztalfoglalás szükség es)
COOL FASHION   exkluzív menyecske- és alkalmi ruha
divatshow a legújabb trendekkel

- Sminktanácsadás, szépségsarok
- ELEONOR SZALON esküvői ruha bemutatója
- KALO HAIR & STYLE 2019-es trendi menyasszonyi fizura tippek
- Tombola értékes nyereményekkel

MINDEN KEDVES IFJÚ PÁRT SZERETETTEL VÁRUNK!
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JAZZBARÁTOK KÖRE: THE SUBTONES: 
SUBICZ GÁBOR / BENKŐ DÁVID 
CSÓKÁS ZSOLT / FONAY TIBOR / 
CSÍZI LÁSZLÓ / JÓNÁS VERA

KULTERDŐ: #KOLOZSVÁR, #EMIL, 
#KÖZÖS HORIZONT: ANDRÉ FERI, 
HORVÁTH BENJI, SELYEM ZSUZSA, 
KARÁCSONYI ZSOLT, KOVÁCS EDWARD
MICHAEL COONEY: NICSAK, KI LAKIK ITT?!

SLOW VILLAGE: SÖR ÉS FŰ, MULATÓ AZTÉKOK
NÓTA GÁLA: SÁRGUL MÁR A KUKORICASZÁR 
KONYHA KONCERT, 
VENDÉGEK: HANGÁCSI MÁRTON, ÁRNYÉKNYÚL
JAZZBARÁTOK KÖRE: CZIRJÁK CSABA TRIÓ: 
CZIRJÁK CSABA / BÖGÖTHY ÁDÁM / CZIRJÁK TAMÁS
PROF. DR. BAGDY EMŐKE ELŐADÁSA
MARGARET ISLAND KONCERT
KÁRPÁTIA / DEPRESSZIÓ / LORD / PAIR O' DICE KONCERT
AUREVOIR. KONCERT, VENDÉG: VAN ZENEKAR
JAZZBARÁTOK KÖRE:KUNST: MÉSZÁROS ÁDÁM / 
KOVÁCS GERGELY / KAPUSI VIKTOR / VEREB SZABOLCS
FRAN PALERMO KONCERT
SAV-BÁZIS VS. CÍVISGROUND: 
MESTERHÁZY, ZSUPI, DIRTY ICE
ALESTROM KONCERT
KULTERDŐ: #CSEH TAMÁS, #BEREMÉNYI GÉZA, 
#DALSZERZÉS, #INDIÁNOK: BEREMÉNYI GÉZA, 
ÖLVECZKY GÁBOR, JUHÁSZ TIBOR, BIRDS OF A FEATHER
LENKEY GÁBOR ELŐADÁS: 
A TELJES EGÉSZSÉGHEZ VEZETŐ ÚT
MARY POPKIDS KONCERT, VENDÉG: BELAU
REPUBLIC KONCERT

NAGYERDEI VÍZTORONY

NAGYERDEI VÍZTORONY

LOVARDA
NAGYERDEI VÍZTORONY

LOVARDA
NAGYERDEI VÍZTORONY

NAGYERDEI VÍZTORONY

LOVARDA
LOVARDA
LOVARDA

NAGYERDEI VÍZTORONY
NAGYERDEI VÍZTORONY

NAGYERDEI VÍZTORONY
NAGYERDEI VÍZTORONY

LOVARDA
NAGYERDEI VÍZTORONY

LOVARDA

NAGYERDEI VÍZTORONY
LOVARDA

10.22.

10.23.

10.24.
10.27.
10.28.
11.03.

11.06.

11.09.
11.16.
11.17.
11.17.

11.20.

11.23.
11.24.

11.25.
11.27.

11.30.

12.01.
12.08.

ŐSZI PROGRAMOK

jegyek: campus.jegy.hu
további információk: /lovarda /nagyerdeiviztorony
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Bluebell Textil:  
az otthonom én vagyok
Hogy ne csak a hazaérés legyen öröm, 
hanem az otthonlét minden pillanata, 
ahhoz jelentős mértékben hozzájárulnak 
azok az anyagok, amikkel körbevesszük 
magunkat. A jó ízléssel, előrelátással 
kiválasztott darabok harmóniát terem-
tenek a lakásban, és egyedi hangulattal, 
ugyanakkor mély személyességgel töltik 
meg a mindennapi életteret. A lakás at-
tól lesz igazán harmonikus, ha a benne 
lévő lakástextilek kiválasztására is nagy 
hangsúlyt fektetünk. Mindenkinek más 

és más az ízlése; ne féljünk használni, 
kombinálni a színeket!
Ágytakarók, díszpárnák  
széles választéka
A Bluebell Textil webáruháznál célunk, 
hogy az általunk forgalmazott minősé-
gi termékek hosszú távon megfeleljenek 
a vásárlóink igényeinek és elvárásainak. 
Webáruházunkban kizárólag az EU-ból 
származó termékeket áruljuk. Terméke-
inket – többek között – Franciaországból, 
Lengyelországból, Angliából szállítjuk. 

Októbertől elérhetők nálunk az angliai 
Grace&Favour Home gyönyörű termé-
kei. A tervezők merész, fényes és modern 
terveinek középpontjában az elegáns ki-
egészítők és a stílusos otthon kialakítása 
áll. Termékeik között megtalálhatók a 
díszpárnák, konyhai textíliák, lámpaer-
nyők, neszesszerek. Minden egyes darab 
egyedi, kézzel készített.

bluebell textil

www.bluebelltextil.hu 
Facebook: www.facebook.com/bluebelltextil.hu/

WHITE
fitness

földszint:
recepció, fodrászat, szolárium

i. emelet:
multifunkciós edzőtermek  

csoportos edzésekhez és szaunavilág
ii. emelet:

műkörömépítés és kozmetika,
edzőterem infragépekkel,
egyedi nőiruha-készítés

Megnyitottuk Debrecenben 

a "fehér dobozt”,
ahol egy épületen belül  

számos szolgáltatást igénybe tudsz venni.

White Box
Debrecen,  Derék u. 100/B

Nyitva tartás:  
hétfő-szombat: 800-2000
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A miskolci születésű Szendrei 
Judit három gyermek boldog 
édesanyja, emellett bélyegek ez-
reiből készít lenyűgöző képeket, 
melyet egy mini, házi kiállításon 
tekinthetnek meg az érdeklődők 
ingyenesen a Piac utcai Inkubá-
torházban. Első képét 2015-ben 
készítette, melyet újabb és újabb 
követett.

– Debrecenben dolgozom közgaz-
dászként; pusztán hobbi szinten 
foglalkozom a képzőművészettel. 
Van egy 23 éves Down-kóros lá-
nyom, miatta kezdtem el ezt az 
egészet, vele akartam közös tevé-
kenységet csinálni, és a bélyegek 
válogatása, áztatása még mindig 
az egyik kedvenc időtöltésünk. Ve-
lünk él a 93 éves édesanyám is, így 
együtt bélyegezik a család; az elő-
válogatásban, a rendszerezésben 
segédkeznek. A kiállítást két hete 
lehet megnézni, körülbelül százan 
látták már, és olyannyira inspirál 
a fogadtatás, hogy ez alatt a rövid 
idő alatt már két képet készítettem 
– mondta.
Szenvedélyévé akkor vált, amikor 
rájött, rengeteg bélyege van, me-
lyet kár lenne a szekrényben dug-
dosni, így elkezdte átnézni őket, s 
szembesült vele, milyen kincsek 
vannak a kezében.
A munkafolyamatban a terve-
zés a legnehezebb, erre fordítja a 
legtöbb időt: megrajzolja, gyűjti 
hozzá a bélyegeket, majd rápa-
kolgatja a tervre, hogy a színek 
stimmeljenek.
Elmondása szerint a ragasztás már 
könnyen megy, viszont az odáig 
vezető út göröngyös. Mindegyik 
kép kicsit más, hiszen fejlődik a 
technika, és sokat tanul az előző 
munkáiból.
– Az elmúlt hetekben sok em-
berrel találkoztam, és nagyon 
meglepett a pozitív fogadtatás; 
negatív kritikát nem kaptam. Az 
érdeklődők közül mindenki talál 
kedvenc képet, melyben meglát-
ja önmagát, de van egy abszolút 
közönségkedvenc is, ez a „Tudás 
fája”. A gondolataink, melyeket ki 
sem mondunk, nagyban alakítják 
a mindennapjainkat, az életünket, 

és örülök neki, hogy azonosulni 
tudnak a művészetemmel. Nagyon 
jó érzés számomra, hogy képeim-
mel örömet tudok szerezni; jó lát-
ni, amikor a látogatók vidáman, 
mosolyogva mennek ki az ajtón. 
A legtöbb ember életéből hiányzik 
az alkotás, pedig erre nagy szükség 
van, és bátorítok is mindenkit az 
önkifejezésre, hiszen ha látja maga 
előtt megjelenni a művet, az cso-
dálatos érzés – folytatta.
Rengeteg képen nem egészben 
vannak felhasználva a bélyegek, 
hanem kivágott részletek és min-
ták sokasága adja a végeredményt.
Juditot megihleti egy kiállítás, egy 
utazás, de egy tortalapát is. Alap-
vetően kedveli a szimmetriát, de 
olykor eltér tőle.
– A legtöbb kép témáját maga a 
bélyeg adja. Volt például egy 60-
as évekbeli bélyegsorozat, amely a 
cirkusz világát mutatja be. Ez any-
nyira szép és különleges volt, hogy 
úgy éreztem, ebből kell csinálni 
valamit, így lett a cirkuszi sátor. 
Aztán volt sok magyar olimpikont 
ábrázoló – valahogy be kellene 
őket mutatni –, s megszületett az 
olimpiai képem. De van egészen 
eltérő is: a trójai falovat ábrázoló 
alkotás úgy készült, hogy volt sok 
lovas bélyegem, melyet szerettem 
volna felhasználni, de a végén 
ezekből egyetlen egy sem került fel 
a képre. Az a különlegessége, hogy 
itt már az alapanyagokkal mozgást 
is kifejezek, mely nem volt szán-
dékos, csak a munkafolyamat köz-
ben alakult ki.

Debrecenben  
megcsinálták a 
Bábel tornyát – 

 bélyegekből
Különleges kiállítás látható  

a belvárosban.
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A kezdeti bökkenők ellenére ma már a 
bélyegek beszerzése adja a nagyobb fela-
datot, hiszen sok ritkaság van az elkészült 
képeken, melyekhez nehéz hozzájutni.
Ha Judit kifogy az alapanyagból, akkor 
gyűjtő ismerőseitől kér segítséget, akik 
minden kapcsolatukat bevetik, hogy 
támogassák. A kiállítás alatt is több 
kiló bélyeget kapott, melyből újabb mű 
születhet. Tervei szerint a jövőben egy 
katalógus készül az eddigi alkotásokból, 

melyhez kollégája készített fényképeket. 
Az albumba – az egész képet ábrázoló 
fotókon túl – egy-egy részletet bemutató 
nagyítás is kerül, melyen jobban látható 
a bélyeg valódi szépsége.
A bemutatkozó kiállítást megnézte An-
tal Péter műgyűjtő is, akinek nagyon 
tetszettek a képek; elsősorban újszerű-
ségük, a bennük lévő dinamika miatt.

Fogarasi renáta

A kiállítás október 30-ig láthAtó.
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„A munkatársaim ne mögém,  
hanem mellém álljanak”
Ráfordul a direkt termelésre a thyssenkrupp  
debreceni gyára. Interjú Szabó István gyárigazgatóval. 
Új szakaszához érkezik októberben a 
német thyssenkrupp debreceni gyára: az 
üzemlétesítés és számos auditálási folya- 
mat lezárulta után megkezdődik egyes 
termékek tömegtermelése. A világhírű 
autóipari beszállító a cívisvárosban sta-
bilizátorokat és rugókat készít; előbbi 
esetében jövő júniusra, utóbbinál 2019 
végére kell felállni három műszakkal. 
Vagyis a dolgozói létszám nagyjából arra 
az időszakra éri el a korábban emlegetett 
250 főt.  

A Vezér utcai létesítményt – zöldmezős 
beruházásként – 2017 tavaszán kezdték 
el építeni. Szabó István az első pilla-
nattól kezdve igazgatóként vesz részt a 
munkában. Ő maga szomolyai, de gép-
szerelőnek Miskolcon tanult, majd előbb 
folyamatmérnöki, azután – már munka 
mellett – közgazdász diplomát szerzett. 
Bár nagyon szerette a miskolci egyete-
mi éveket, használható tudást először 
a dél-koreai Hankook Tire rácalmási 
(2007), később az indiai Apollo Tyres 
gyöngyöshalászi gyárépítéséből (2014) 
profitált. Azt mondja, igazából soha nem 
akart vezető lenni, inkább szeret a prob-
lémák közvetlen közelébe menni. Éppen 
ezért tartja fontosnak a munkatársak be-
vonását annyira, hogy pontosan értsék 
egy-egy feladat okát, fontosságát. Nem 

híve annak a szemléletnek, amely a ve-
zetőt a beosztottaktól külsőségekben is 
látványosan elválasztja. Szerinte egy-
szerűen csak mások a felelősségi szin-
tek – semmi több. Ahogy azt sem várja, 
hogy a kollégái mögé sorakozzanak fel. 
– Bőven elég, ha mellém állnak – magya-
rázza, miként az ő fogalomtárában „jó” 
és „rossz” döntés sincs, csak „a döntés” 
létezik, ami „az adott szituációban a ren-
delkezésre álló információk alapján a 
legjobbnak tűnik, s ami után megyünk”.

Egy gyár felhúzása mérnöki tervezést 
igénylő munkának tűnik. Ezen túlme-
nően leginkább mitől függ a siker?

A siker titka az ember, hiszen a legnagy-
szerűbb mérnöki csodákat is két kézzel 
kell megvalósítani. Egy csomó szuper 
dolgot kitalálhatunk, de egészen más azt 
végső formába önteni. Két hozzátevőt 
mindenképp kiemelnék. Egyrészt na-
gyon jó tapasztalatom van a pályakezdő 
mérnökökkel, hatalmas energiákat képe-
sek mozgósítani a feladatok megoldása 
érdekében. És vonatkozik ez a középis-
kolai technikusokra is; ebben a rétegben 
irtó nagy potenciált érzékelek. Egy jó 
mérnök-technikusi csapat csodákra ké-
pes, nekünk remekül működik! 
A kérdéshez tartozik az is, hogy minden 
munkatárs legyen a megfelelő tudás bir-
tokában. Tudja értelmezni, meglátni és 

értékelni a körülötte zajló eseményeket, 
mert csak így válik képessé az azonnali 
reagálásra. Ebben az iparágban ez alap-
vető elvárás. 

Egy gyárigazgató számára létezik  
az építkezésnél, az elindulásnál  
intenzívebb szakasz?

Jelenleg éppen a legkihegyezettebb fázis-
ban vagyunk. Az üzem életében a teszt-
időszak összemosódik az éles gyártással, 
ugyanis a vevői igényekre folyamatosan 
reagálva, azok különbözői szintjeire épít-
kezve érjük el azt a pillanatot, ami után 
direkt módon kezdődhet a beszállítás. 
Most tartunk a szakszerűségi felülvizs-
gálatok (audit), a vevői visszaigazolások 
(validáció), vagyis a gyárindítás legérzé-
kenyebb időszakában. 

Ami a munkaerőpiacot illeti, mennyire 
találkozik az igényük a kínálattal?

Jelenleg 107 munkatárssal dolgozunk; 
a toborzás 2017 júniusa óta folyamatos 
és ütemszerűen zajlik. Akad néhány ér-
zékenyebb, eléggé speciális terület, mint 
a minőségbiztosítás, de általánosságban 
nincs gond. Úgy érzékeljük, a középisko-
lások egyre jobban beszélnek nyelveket; 
az angol vagy a német társalgási szint az 
elvárás, azon belül nincs megkötés.
 A bérezési stratégiánk alapja, hogy ne 
legyen anyagi akadálya annak, ha valaki 
nálunk szeretne dolgozni. Bérezésben a 
munkaerőpiacot és igényeket folyamato-
san követjük! 
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A LEGMERÉSZEBB
ÁLMAIDAT IS
VALÓRA VÁLTHATOD!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón!
www.szerencsejatek.hu

*A forint főnyeremény bruttó összeg, mely a 2017. évi MNB EUR/HUF 
árfolyam átlaga alapján került meghatározásra.

Minden héten több mint                forint
főnyeremény vár!*

3 milliárd

euj_alap 192x269.indd   1 2018. 09. 13.   14:03
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

Gyors  
szilvalekváros  
és diós kifli

Hozzávalók: 50 dkg liszt,  
1 dl tej, 1 sütőpor, 1 vanília-
cukor, 2 tojás, 20 dkg vaj,  
3 evőkanál cukor.

Elkészítése: A hozzávalók-
ból tésztát gyúrunk, semmit 
nem kell vele várni, 4 részre 
osztjuk, és kerekre nyújtjuk, 
cikkekre vágjuk, aztán mehet 
bele a töltelék. Nem csak a vé-
gére teszünk lekvárt vagy dió- 
tölteléket, hanem végigken-
jük rajta, és így tekerjük fel. 
A kiflik mehetnek a sütőbe; 
pillanatok alatt megsül. Aki 
szereti, tálaláskor porcukrot 
szórhat rá.

Bajor kifli
Hozzávalók: 25 dkg finom-
liszt, 25 dkg rétesliszt, 2 dl 
tej, 5 dkg élesztő, 3 evőkanál 
olaj, 1 teáskanál só, 2 kávés-
kanál cukor, 1 dl langyos víz.

Elkészítése: A tejet meg-
langyosítjuk, hozzáadjuk 
az élesztőt, tejet, cukrot, az 
összes hozzávalóból dagasz-
tunk egy közepesen lágy, ru-
galmas tész-
tát. 

Ezt 30 percig kelesztjük, 
majd 12 darabra vágjuk, 
kigömbölyítjük, és még  
10 percig hagyjuk kelni. Ezu-
tán négyszögletesre nyújtjuk, 
jó vékonyra, majd feltekerjük.  
1 liter vízbe teszünk 40 g szó-
dabikarbónát és 1 kávéskanál 
sót, felforraljuk. Ebbe rakjuk 
a kifliket, mind a két olda-
lukat főzzük 10(!) másod-
percig. Kivesszük egy lapát 
segítségével, és sütőlappal 
bélelt tepsire sorakoztatjuk 

őket. A kiflik tetejét be-
vagdossuk, megszórjuk 

durva szemű sóval 
és valamilyen (sze-

zám-, len)maggal, 
majd előmelegí-
tett sütőben, 200 
fokon, 20 perc 
alatt szép piros-
ra sütjük.

Jó étvágyat  
kíván:  

Boros Vali

Az első magyar bentonit alapú,  
természetes  
ÁLLATGYÓGYÁSZATI  
ÉS ÁLLATÁPOLÁSI TERMÉKCSALÁD.

Próbálja ki Ön is kedvencén! 
www.anibent.hu • webshop: www.anibentbolt.hu



11CívisCafé HIRDETÉS

Nem kísérlet, valóság!

Játssz lottózóban, interneten vagy Okoslottón! www.keno.hu

Nyerj naponta
akár 1 milliárd forintot a Kenóval!

Mindennapos jelenség!

KENO reminder sajto 192x269.indd   1 2018. 09. 20.   16:12
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Szeretne egy olyan munkahelyet,  

ahol megbecsülik és elismerik a munkáját? 
Debreceni telephelyünkre keresünk tehetséges 

autóvillamossági szerelő,  
karosszérialakatos

 és hegesztő kollégákat. 
A munkaerő-piaci átlaghoz képest kiemelten magas bérezés és béren kívüli juttatások.  

Karrierlehetőség! Pályakezdő fiatalok jelentkezését is várjuk!  
Bővebb felvilágosítás a +36 30 161 8950-es telefonszámon.

TISZTELT 
MUNKAADÓK!

DIÁKMUNKA-SZERVEZÉS
Megbízható, minőségi,  

gyors és költséghatékony szolgáltatások  
akár 1-2 napra vagy több hónapra,  

kis- és nagyszámú munkaerő esetén is.
Kérjen árajánlatot a honlapunkon lévő online megrendelőlappal:

WWW.JOKERDIAK.HU
Joker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetkezet
D e b r e c e n ,  c s a p ó  2 8 .  I I / 4 .  •  T e l . :  0 6  5 2 4 5 1 - 9 9 9
Nyitva: hétfő-péntek 8-17 • E-mail: info@jokerdiak.hu
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ALDI MAgyArország ÉLeLMIszer Bt.

Az ALDI név az elmúlt évtizedek során meghatározó fogalommá 
vált. Tartósan magas minőséget jelent, folyamatosan alacsony 
áron. Az ALDI Magyarország az ALDI SÜD vállalatcsoport tag-
ja, mely a világ számos országában jogilag önálló társaságokon 
keresztül képviselteti magát. Magyarországon első üzleteinket 
2008 tavaszán nyitottuk meg. Az azóta eltelt években üzleteink 
száma meghaladta a 130-at, dolgozóink száma pedig több mint 
3300 fő. 

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

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, és szívesen csat-
lakozna Ön is az ALDI csapatához, további információkért látogas-
son el a karrier.aldi.hu oldalunkra.

2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2. 
www.karrier.aldi.hu

Baromfiudvar 2002 Kft.

A Baromfiudvar 2002 Kft. a kelet-magyarországi gasztronómiai 
és közétkeztetési piac meghatározó szereplőjévé vált az elmúlt  
16 évben.
Cégünk alaptevékenysége az élelmiszer-nagykereskedelem. Keres-
kedőházként jelenleg több mint 6000 elégedett vevőt szolgálunk ki 
a közel 10 000 cikkelemből álló termékkörünkből. Sikeres műkö-
désünk és fejlődésünk kulcsa a magas szintű szolgáltatásnyújtás, 
melynek középpontjában vevőink igényei állnak.
Tudjuk és hisszük, hogy a biztos lábakon álló kereskedelmi alapja-
inkat legnagyobb mértékben annak a háttérnek köszönhetjük, me-
lyet munkatársaink biztosítanak a 100 százalékos vevői kiszolgálás 
érdekében. A Baromfiudvar 2002 Kft. és társcégei jelenleg közel  

450 fő munkavállalót foglalkoztatnak Kelet-Magyarország 7 megyé-
jében. Raktározási és logisztikai beruházásainknak köszönhetően a 
munkaerő fejlesztésére nagy igény mutatkozik.

Ezért depóinkba az alábbi munkakörök betöltésére várjuk leendő 
munkatársaink jelentkezését:
• GÉPKOCSIVEZETŐ
• RAKODÓ
• RAKTÁROS
• ÜZLETKÖTŐ
• KÖZBESZERZÉSI REFERENS
• RENDELESFELVEVŐ

4002, Debrecen, Balmazújvárosi út. 10.
+36 30 267 7530

gyorin@baromfiudvar.hu
www.baromfiudvar.hu

Coloplast Hungary Kft.

Nyírbátorban álláslehetőség! Modern és biztonságos munkakörül-
mények!

A dán székhelyű és tulajdonú Coloplast gyógyászati segédeszkö-
zök gyártásával és értékesítésével foglalkozik. 
Magyarországon két gyár található, az egyik Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében, Nyírbátorban.
Széles körű juttatási rendszerünkkel és programokkal tesszük kel-
lemesebbé dolgozóink hétköznapjait:
• Ingyenes buszjárat a lakóhely és a gyár között • Cafeteria (SZÉP 
kártya vagy készpénzes opció) • Melegétkezési hozzájárulás (vál-
lalati kártyára történő jóváírással) • Coloplast által szervezett és 

térített tréningek • T-Mobile családi kedvezmény • Partner Program 
különféle cégekkel – kedvezmény a termékek/szolgáltatások árá-
ból dolgozóinknak • Ingyenes kávé/tea/víz • Ingyenes munkaruha  
• Bónuszlehetőség • Sportolási lehetőségek • Modern étkező (re-
form menü, reggeli, ebéd, vacsora helyben és elvitelre) • Ingyenes 
úszási lehetőség a Nyírbátori Sárkány Fürdőben.

Létszámunk folyamatosan növekszik, és itt a lehetőség, hogy Te is a 
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 a Karrierportálunkra.

4300 Nyírbátor, Coloplast u. 2.
+36 42 886 300

hunyb@coloplast.com
www.coloplast.hu

DataExpErt SErvicES Kft.

A DataExpert – debreceni vállalkozásként – Közép-Európa leg-
nagyobb független kérdőív-programozással, adatfeldolgozással 
és adatvizualizációval foglalkozó cége. 2006-ban kezdtük meg 
működésünket, jelenleg több mint 60 munkatárssal szolgáljuk 
ki külföldi ügyfeleinket. Szolgáltatásaink elsősorban piackutató 
cégek munkáját segíti elő, de más vállalkozások számára is el-
érhetők: 
• elektronikus kérdőívek programozásával
• az adatfelvétel felügyeletével
• grafikus riportok elkészítésével
• további egyedi megoldásokkal támogatjuk ügyfeleinket. 
 Büszkék vagyunk arra, hogy a piackutatási adatfeldolgozás 

területén legfrissebben használt technológiákkal ismertetjük 
meg a sikeresen pályázó jelölteket. A nemzetközi projektekben 
való részvétellel változatos munkát, hosszú távú szakmai fejlő-
dést és biztonságot nyújtunk mind a friss diplomásoknak, mind 
a munkatapasztalattal rendelkezők számára is. Minőségi munkánk 
folyamatosan növekvő projektmennyiséget eredményezett. En-
nek a dinamikus növekedésnek köszönhetően 2012 óta 7 főről 
60+ főre bővült munkavállalóink száma. Csapatunkba folyama-
tosan keresünk munkatársakat, akik innovatív ötletekkel járul-
nak hozzá eddig töretlen fejlődésünkhöz! Tekints be irodánkba 
a honlapon és a Facebookon látható virtuális sétán keresztül!  
www.dataexpert.hu Küldd el önéletrajzod a job@dataexpert.hu-ra!

4026 Debrecen, Vendég utca 84. 1/7.
+36 52 212 379

zsuzsanna.kozak@dataexpert.hu
www.dataexpert.hu

DATAEXPERT

Debreceni SzakképzéSi centrum

,,Szakképzésé a Jövő!”
A DSZC többcélú köznevelési intézmény 11 tagintézménnyel, mely-
nek célja, hogy verseny- és piacképes szakmát adjon a tanulók 
kezébe. A DSZC több mint 10 000 fő tanulói és 1 000 fő magasan 
képzett dolgozói létszámmal összehangoltan működik. A DSZC 
iskoláiban tanuló fiatalok 22 ágazatot érintő, 18 szakmacsoporthoz 
tartozó szakképzésben vehetnek részt. A DSZC célja, hogy növe-
kedjen a modern termelésbe bevonható, jól képzett, megbízható, 
széles körű alapismeretekkel rendelkező szakképzett munkaerő 
létszáma. Várunk mindenkit, aki szakmát szeretne tanulni!

NYÍLT NAPOK:
• Debreceni SZC Baross: november 8. és 9.                                   
• Debreceni SZC Beregszászi: október 25. és november 23.       
• Debreceni SZC Bethlen: november 12. és 13. 
• Debreceni SZC Brassai: november 14. és 15.  
• Debreceni SZC Irinyi: november 14. és december 1.   
• Debreceni SZC Kereskedelmi: november 15. és január 16. 
• Debreceni SZC Kreatív: november 9., december 7. és február 5. 
• Debreceni SZC Mechwart: november 26., 27., 28., 29.  
• Debreceni SZC Péchy: október 17. és november 7. 
• Debreceni SZC Építéstechnológiai: november 7. és január 31.
• Debreceni SZC Vegyipari: november 8. és december 6.

4030 Debrecen, Fokos u. 12. sz.
+36 52 437 311

dszc@dszc.hu
www.dszc.hu
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Diehl AviAtion hungAry Kft.
A Diehl Aviation Hungary a németországi Diehl Aviation Laupheim 
magyarországi egysége. A több földrészen is jelen lévő cég 
csaknem minden olyan alkatrész gyártásában érintett, amelyek a 
világszerte ismert repülőgéptípusok utasterében megtalálhatók: az 
oldalfalaktól a pilótafülkéken át a klíma-csőrendszerekig. 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 őszén létrehoztunk Debrecenben egy tervezőmérnök köz-
pontot, mely máris dinamikusan fejlődik. Terveink szerint 2020-ig 1 

50 fő dolgozik majd ott, akik szintén hozzájárulnak cégünk sike-
reihez.
Vállalati kultúránk része, hogy folyamatos szakmai fejlődéssel, ver-
senyképes juttatási csomaggal és barátságos, közvetlen munka-
helyi légkörrel hosszú távú karrierelehetőséget teremtsünk minden 
munkatársunknak. 

Ennek megfelelően a Diehl Aviation Hungary mindkét helyszínére 
várjuk németül és/vagy angolul beszélő, tapasztalt és pályakezdő 
mérnökök, illetve egyéb terület iránt (pénzügy, beszerzés, megren-
deléskezelés) érdeklődők jelentkezését.

4031 Debrecen, Széchenyi u. 31.
dac-debrecen-jobs@diehl.com

https://www.diehl.com/career/hu/diehl-career

DKV Debreceni KözleKeDési zrt.
A közösségi közlekedés területén, a városi személyszállítási tevé-
kenységben társaságunk, a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. több 
mint 130 éves múlttal rendelkezik. Vállalatunk Európa egyik legmo-
dernebb járműflottájával, valamint folyamatosan megújuló infrastruk-
túrával rendelkezik.  

Jövőképünket tekintve mindig olyan célokat tűzünk ki magunk elé, 
hogy működésünket, gazdálkodásunkat dinamikussá és áttekinthe-
tővé tehessük az utasok és az ügyfelek elvárásának megfelelően. Az 
utasorientált szemléletre épülő stratégiánk célja a közösségi közle-
kedést igénybe vevő utasok megtartása és az eddig más közleke-
dési módot használók megnyerése. Olyan közösségi szolgáltatást 

kívánunk nyújtani, amely alkalmas a város közlekedési feladatainak 
ellátására, és egyben az egyéni közlekedés versenytársává válhat.
Legfőbb törekvésünk, hogy stabil, hosszú távú munkalehetőséget 
biztosítsunk; mindemellett további célunk, hogy a megfelelő munka-
körülmények és munkafeltételek megteremtésével a munkavállalóink 
elégedettségét növeljük. 

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

hr@dkv.hu 
www.dkv.hu 

ESD PErSonalSErvicE

Az ESD Personalservice több mint 10 éves tapasztalattal rendelkező, 
nemzetközi munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cég nagykárolyi irodá-
jában folyamatos állásajánlatokkal várja a jelentkezőket, a legválasz-
tékosabb munkakörökben.
Állásajánlatok:
• Hegesztő • Lakatos
• Villanyszerelő • Villamossági szerelő
• CNC marós, köszörűs
• Lakkozó
• Autószerelő
• Raktáros
• Gépész, géplakatos

Követelmények:
• Német nyelvtudás
• Szakmai tapasztalat
• B kategóriás jogosítvány
• Túlóravállalás és műszakvállalás
Kínálatunk:
• Németországi bejelentett munkahely
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Német betegbiztosítás
• IGZ szerinti bérezés + Auslöse (kiküldetési pénz)
• Magyar nyelvű kapcsolattartó
• Segítség szálláskeresésben

Str. Calea Armatei Romane, Nr. 8  
Nagykároly (Carei)
004077 1438739

Personalservice@esd.de
www.esd.de

Eurings Zrt. és Mitor Kft.

Az EURINGS Ipari és Kereskedelmi Részvénytársaságot 
2000-ben alapította a többségi részesedésű olasz Massucco In-
dustrie SPA, a német FAG Kugelfischer Georg Shafer AG és az 
olasz SIMEST SPA. A cég termékei süllyesztékes kovácsolással 
előállított félkész- és késztermék csapágygyűrűk, elsősorban a 
gép- és járműipar számára. Piacaink: ipari alkalmazások, vasúti, 
légi, autóipari, szélerőmű.  

A MITOR Korlátolt Felelősségű Társaságot 2007-ben alapította 
az olasz Massucco Industrie SPA.
A cég telephelye az Eurings Zrt. szomszédságában található, amely-
nek többségi tulajdonosa szintén a Massucco Industrie SPA. A két 

cég tevékenysége és működése szorosan összefonódik. A MITOR 
tevékenységi köre a fémmegmunkálás, ezen belül csapágygyű-
rű-forgácsolás. A cég az Eurings Zrt., esetenként a Massucco In-
dustrie SPA és a Mibex által szállított félkész termék csapágygyűrűk 
további megmunkálását – esztergálását, fúró, maró, illetve bélyeg-
ző műveletekkel kiegészítve – végzi a gép- és járműipar számára. 
Új tevékenységként 2017-ben – az edzőkemence beüzemelése  
után – a hőkezelés is szerepel tevékenységünkben.

A két cég székhelye és egyben telephelye egy tradicionálisan 
csapágygyártó ipari bázison, mintegy 6 500 négyzetméter területen, 
Debrecenben, a Kassai út 137. szám alatt található.

4028 Debrecen, Kassai út 137.
+36 52 525 202

titkarsag@eurings.com

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 pre-
cíziós komponensekkel és rendszerekkel, valamint a sokrétű ipari 
felhasználásra alkalmas gördülő- és csúszócsapágy-megoldásaival 
a Schaeffler-csoport már napjainkban is döntő mértékben járul hoz-
zá a „Holnap mobilitásához„. 

2017-ben a technológiai vállalat mintegy 14 milliárd eurós árbevételt 
ért el. Közel 90 200 munkavállalójával a Schaeffler a világon az egyik 
legnagyobb családi tulajdonban lévő vállalat, mely több mint 50 or-

szágban telepített közel 170 gyárával olyan világméretű hálózattal 
rendelkezik, mely termelőüzemeket, kutatási és fejlesztési részleget 
és forgalmazó cégeket foglal magában.
 
A Schaeffler debreceni gyára, az FAG Magyarország Ipari Kft. kúp-
görgős csapágyak gyártásával foglalkozik. Vállalatunk 1999-es meg-
alapítása óta a cégcsoporton belül a kúpgörgőscsapágy-gyártás 
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.

4031 Debrecen, Határ út 1/D 
+36 52 581 740

job@schaeffler.com
http://www.schaeffler.hu
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www.vamosgep.hu

Our company’s existence and operation has a his-
tory of two and a half decades. We have had many 
successes and have overcome many difficulties. 
Our main field of business is the manufacture 
of medium and high-strength steel structures. 
We have strong Western-European suppliers’ re- 
lations; we deliver our high quality products at 
competitive prices to our market-leading cus-
tomers on time. 
VÁMOSGÉP Kft. in figures: 
• annual income: over 10 million Euros
• 25 years of manufacturer experience
• more than 290 colleagues 
• uniquely complex machinery 
• 12,000 m2 covered production area
• 100% Hungarian ownership 
As we all experience, the fourth industrial revolu-
tion is around us, and it is most commonly iden-
tified with the Industry 4.0 concept. We can see 
3D printers, composite materials, autonomous 
cars while we do not leave our everyday sur-
roundings. Taking all these circumstances into 
account and using them, the most important 
goal of our strategic planning is to consolidate 
and further strengthen our established and reli-
able manufacturer and supplier status. To achieve 
our grandiose goals, it is essential to use the latest 
technologies in our day-to-day work and con-
tinuously train our colleagues. We are prepared to 
meet new challenges, because we can meet the 
expectations of the Future together. In addition to 
achieving high performance and providing quali-
ty services, it is very important for our company to 
value our employees. We do our best to increase 
the satisfaction and motivation of our employees 
with various fringe benefits. We also offer an op-
portunity to exchange opinions, and we accept 
suggestions when we make important decisions. 
We are constantly looking for engineers and spe-
cialists. Become part of our success; contact us 
using our contact details!

Társaságunk fennállása és működése két és fél 
évtizedes múltra tekint vissza. Számos sikert, le- 
küzdött nehézséget tudhatunk magunk mö-
gött. Fő tevékenységi körünk a közepes és nagy 
bonyolultságú acélszerkezetek gyártása. Komoly 
nyugat-európai beszállítói kapcsolatokkal rendel-
kezünk, kiváló minőségű termékeinket versenyké-
pes árakon, határidőre szállítjuk piacvezető meg- 
rendelőink felé.
VÁMOSGÉP Kft. számokban:
• 10 millió eurót meghaladó éves árbevétel
• 25 éves gyártói tapasztalat
• Több mint 290 munkatárs
• Egyedülállóan komplex géppark
• 12000 m2 fedett gyártóterület
• 100%-os magyar tulajdon
Mint ahogyan mindannyian tapasztaljuk, körü-
löttünk zajlik a negyedik ipari forradalom, a leg- 
gyakrabban az Ipar 4.0 fogalommal azonosítva. 
Találkozhatunk 3D nyomtatókkal, kompozit anya- 
gokkal, önvezető autókkal, nem is kell már ki-
lépnünk a mindennapi közegünkből. Mindezen 
körülményeket figyelembe véve és kihasználva, 
stratégiai tervünk leglényegesebb célja az elért 
megbízható gyártói és beszállítói státuszunk 
megszilárdítása, illetve további erősítése. Gran-
diózus céljaink eléréséhez elengedhetetlen a leg-
újabb technológiák alkalmazása a mindennapi 
munkánk során, valamint kollégáink folyamatos 
képzése. Felkészülten várjuk az új kihívásokat, 
mert együtt képesek vagyunk megfelelni a jövő 
elvárásainak. Mindemellett a magas teljesítmény 
elérése és a minőségi szolgáltatások biztosítása 
érdekében vállalatunknak rendkívül fontos a 
munkavállalóink megbecsülése. Különféle béren 
kívüli juttatásokkal igyekszünk növelni dolgo-
zóink elégedettségét és motiváltságát. Továbbá 
lehetőséget adunk véleménycserére, javaslatokat 
fogadunk fontos döntéshozatalkor. Folyamato-
san várjuk mérnökök és szakemberek jelentkezé-
sét. Légy részese sikereinknek, vedd fel velünk 
a kapcsolatot elérhetőségeink egyikén!

VÁMOSGÉP Gép és Acélszerkezetgyártó Kft.
4287 Vámospércs, Bagaméri út 5. • Telefon: +36-52/591-008
Fax: +36-52/591-007 • E-mail: vamosgep@vamosgep.hu
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Flowserve Hungary services KFt.

A Flowserve világszerte elismert vezető szerepet tölt be szi-
vattyúk, szelepek és tömítések gyártásában, illetve az energia-, 
olaj-, gáz-, vegyipar és egyéb iparágakban nyújtott szolgáltatá-
sokban és automatizálásban. 18 000 alkalmazottunk több mint 
55 országban dolgozva biztosítja a globális lefedettséget lokális 
jelenléttel.
Célkitűzésünk: Together, we create extraordinary flow control 
solutions to make the world better for everyone.
A Flowserve 2016-ban alapított egy szolgáltató központot Deb-
recenben az észak-amerikai, európai és a közel-keleti irodák tá-
mogatására. A központ már több mint 200 embert foglalkoztat, 
és jelenleg Budapesten bővül.

A Flowserve SSC-je számos nyitott pénzügyi pozíciót kínál az 
álláskeresőknek. Dolgozz velünk, hogy hozzájárulhass a kihívá-
sokkal teli projektekhez, és előmozdítsd karriered egy verseny-
képes fizetés mellett.

Folyamatosan keresed a fejlődési lehetőségeket, és szeretsz 
külföldre utazni? Szeretnél a legújabb ERP-rendszerekkel, SAP 
S/4 HANA-val dolgozni?
Készen állsz egy hosszú távú karierre?
Szeretnéd napi szinten használni az idegen nyelvi készségeid?
Ha igennel válaszoltál a kérdésekre, akkor nálunk a megfelelő 
helyen vagy!

4034 Debrecen, Vágóhíd utca 2.
+36 52 519 600

www.flowserve.com  
(https://flowserve.jobs/hun/jobs/)

Fürge Diák iskolaszövetkezet

A Fürge Diáknál lassan 25 éve dolgozunk azon, hogy már iskola 
mellett elkezdhessétek álmaitok megvalósítását.
Azért dolgozunk, hogy amikor végeztek, magabiztosan és ta-
pasztalattal léphessetek át a munkaerőpiacra. Odafigyelünk 
rátok, mert tudjuk, hogy diáknak lenni és a jövőtöket tervezni az 
egyik legnehezebb munka a világon.

Ha fontos számodra a jövőd, és kell egy biztos támasz a munka 
világában, de szabad és rugalmas akarsz maradni, vagy csak 
pénzt keresnél a suli mellett, ránk számíthatsz.

Keresd kollégáinkat bizalommal!

4025 Debrecen, Arany J. utca 7.
+36 70 370 1019

mandoki.nora@furgediak.hu
www.furgediak.hu

Generali Biztosító zrt.

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-ér-
ték aránnyal – ügyfeleinkkel hosszú távú, bizalmi kapcsolatot alakí-
tunk ki. Hiszünk a személyes tanácsadás fontosságában, ugyan-
akkor 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-euró-
pai biztosítótársaságoknak, valamint egyre fontosabb szereplője a 
közép-kelet-európai és ázsiai piacoknak. 2017-ben a Generali Cso-
port is bekerült a világ legfenntarthatóbb vállalatai közé a Corporate 
Knights ranglistáján. 

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

4025 Debrecen, Piac utca 49–51.
+36 20 212 9372

ferencne.turoczi@generali.com
www.generali.com

HSA Kft.

Jó lenne, ha nem keresni kellene a munkalehetőséget, hanem az 
állások találnának rád? A HSA-val átélheted ezt a biztonságot nyúj-
tó érzést, ugyanis Kelet-Magyarország egyik legnagyobb munka-
erő-kölcsönző és -közvetítő cége vagyunk, amely a 2000-es indu-
lása óta több tízezer embert juttatott korrekt munkához. Neked is 
tudunk segíteni: megtaláljuk a törvényes és anyagilag jövedelmező 
álláslehetőséget számodra!

Munkaerő-kölcsönzőként garantáljuk, 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-közvetítőként kvalifikált szakembereket keresünk part-
nereink részére, amelyek a legjobb álláslehetőségeiket kifejezetten 
rajtunk keresztül hirdetik meg. Tehát összekötünk azzal a munkával, 
amellyel megvalósíthatod jelentős karriercéljaidat.

Mindezek mellett belső HR-csapatunk dinamikusan fejlődő cé-
günk számára is folyamatosan toborozza az új munkatársakat 
adminisztrációs, pénzügyi és HR-területre. Nézz fel honlapunkra,  
(www.hsakft.hu) és látogass el debreceni irodánkba (Széchenyi 
utca 48.), mert érdemes regisztrálnod nálunk!

4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.
debrecen@hsakft.hu

www.hsakft.hu

IT ServIceS Hungary kfT.

A német T-Systems International leányvállalataként, a 2006-ban 
alapított IT Services Hungary (ITSH) elsősorban az anyavállalat 
és a cégcsoport nemzetközi ügyfelei számára nyújt teljes körű 
ICT-outsourcing és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. A négy 
helyszínen – Budapesten, Pécsett, Debrecenben és Szegeden 
is – működő ITSH több mint 4600 főt foglalkoztat.
 
Vállalatunk – egyedülálló módon – az ICT-szolgáltatás teljes 
portfólióját nyújtja, fő szakterületeink a rendszerintegráció és az 
informatikai outsourcing, de kínálatunkban – többek között – az 
összes, széles körben alkalmazott szoftver- és hardverplatform 
SAP-rendszer szolgáltatásai, távoli és helyi szerverüzemeltetés, 

valamint hálózatmenedzselés és hálózatfelügyelet is szerepel.  
A biztos pénzügyi helyzet mellett az elmúlt években – ICT-szol-
gáltatóként – átfogó tapasztalatokra tettünk szert a nemzetközi 
outsourcing területén, hiszen a T-Systems International több mint 
25 országban van jelen, globális szolgáltatási hálózatot és adat-
központot üzemeltet.
 
Az IT Services Hungary ideális munkahely fiatal pályakezdők és ta-
pasztalattal rendelkező IT-szakemberek számára egyaránt: egy 23 
országot, így általuk a világgazdaság háromnegyedét felvonultató 
Randstad-felmérés az ITSH-t Magyarország nyolcadik legvonzóbb 
munkahelyének minősítette.

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 2/b 
+36 1 456 5400

FMB-TS-ITSH-Info@t-systems.com
www.it-services.hu
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Joker Diák Munkaerő-szervező iskolaszövetkezet

A Joker-Diák Munkaerő-szervező Iskolaszövetkezet vezetői 1995 óta 
foglalkoznak munkaerő-szervezéssel. Szakmai tapasztalatunknak 
köszönhetően, az Ön munkaigényét is képesek vagyunk megbíz-
hatóan megvalósítani.
Hogyan spórolhat Ön időt, pénzt és ráfordított energiát haté-
kony munkaerő-szervezéssel?
Jó hír, hogy már léteznek alternatív megoldások, mint például a mun-
kaerő-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.

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

www.jokerdiak.hu

Kedplasma magyarország 

A plazma értékes forrás, amelyből különféle fehérjék nyerhetők 
ki, ezekből pedig életminőséget javító gyógyszerek készíthetők. 
E készítményekkel számos ritka, illetve súlyos betegséget lehet 
kezelni az újszülöttek hemolitikus betegségétől az immunhiányos 
állapotokon át egészen a hemofíliáig. 

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy az Európa Tanács és a 
WHO által megfogalmazott ajánlás - mely szerint a vér és vér-
készítményekkel kapcsolatban minden országnak törekednie 
kell a nemzeti önellátásra - megvalósuljon. Vállalatunk 2005 óta 
gyűjt plazmát Magyarországon. Az elmúlt évekkel és több mint  
700 000 donációval a hátunk mögött elmondhatjuk, hogy  

Magyarországon plazmagyűjtés terén mi rendelkezünk a legna-
gyobb tapasztalattal.

A vérplazma nem állítható elő mesterségesen. Kizárólag máso-
kon segíteni vágyó, egészséges emberek nagyvonalú adomá-
nyozása révén szerezhető be. A legtöbb ember tisztában van 
azzal, hogyan lehet vért adni, azt viszont már sokkal kevesebben 
tudják, hogy plazmát is lehet adományozni. A folyamat neve plaz-
maferezis, melynek során már a vérvétel közben leválasztják a 
plazmát; a vérsejteket és a vérlemezkéket pedig rögtön vissza 
is juttatják a donor szervezetébe.

Debrecen, Füredi út 27.
Debrecen, Péterfia utca 2.

+36 80 180 063
+36 80 180 062

malompark.debrecen@kedplasma.com
peterfia.recepcio@kedplasma.com

www.kedplasma.hu

Krones Hungary Kft.

A Krones Hungary Kft. a KRONES Csoport első európai leányvállalata. Debrecenben épülő gyáregységünk világmárkák számára tervez 
és gyárt egyedi gépeket, nyújt komplex megoldásokat.

Csatlakozz induló gyárunk nemzetközi csapatához, és jelentkezz nyitott pozícióinkra az alábbi területekre:
• alkatrészgyártás
• összeszerelés

• mérnökség
• PLC programozás

• logisztika
• minőségellenőrzés

• gazdasági területek
• IT

Részletekért látogass el weboldalunkra!
www.krones.hu

4025 Debrecen, Piac utca 77.
 www.krones.hu

Magyar Posta Zrt.

Biztos állás, karrierlehetőség a Magyar Postánál
Alap- és középfokú végzettséggel keres a Magyar Posta munkatár-
sakat Hajdú-Bihar megyében több munkakörbe is.
A Magyar Posta Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója, 
amely biztos munkahelyet jelent a nála dolgozóknak évtizedek óta. 
A Debreceni Állásbörzén kézbesítői, gépjárművezetői és postai 
ügyintézői munkakörökbe keresünk munkatársakat. Ha alap- vagy 
középfokú végzettséggel rendelkezik, és szeretne hosszú távon 
stabil munkahelyet, akkor várjuk postáinkon: jelentkezzen bátran a 
debreceni állásbörzén vagy postáinkon. 
Amit kínálunk: az alapbér mellett béren kívüli juttatást, egyéb munka-

köri ösztönzőket, szociális juttatásokat, például üdülési lehetősége-
ket, gyermekeknek táborokat, lehetőség van arra is, hogy bizonyos 
munkakörökben rugalmas munkaidőben dolgozzanak, emellett 
támogatjuk a kollégák szakmai fejlődését képzéseinkkel. A Posta 
számos megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztat, és a 
családok számára előnyösek részmunkaidős lehetőségeink.
A szakmai végzettség az állások betöltéséhez nem előírás, hiszen a 
Magyar Posta biztosítja az alapképzést újonnan belépő dolgozóinak, 
valamint további kiegészítő képzéseket is.
Várunk mindenkit szeretettel az október 26-án a Debreceni Állás-
börzén, személyre szabható ajánlatokkal.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6.  
+36 1 767 8282

karrier@posta.hu
https://www.posta.hu/karrier/allasok

Manz Hungary gépgyártó Kft.
A Manz Hungary Gépgyártó Kft. a németországi Manz AG leányválla-
lata. Dieter Manz 1987-ben alapította a céget, amely szerte a világon 
már 1 700 embert foglalkoztat. Magyarországon kívül jelen vagyunk 
Kínától az USA-ig, Szlovákiától Tajvanig. Csúcstechnológiás gépgyártó 
vállalatként innovatív megoldások kínálatával teremtjük meg az élhető 
jövő alapjait a kiválasztott növekedési iparágak számára. Debrecen-
ben nagy hegesztett alépítményeket, komplett szerelt egységeket, va-
lamint kis- és nagyalkatrészeket gyártunk. Modern munkakörnyezettel 
a képzett és elkötelezett munkatársak számára megteremtjük annak 
feltételeit, hogy képességeiket teljes mértékben kibontakoztathassák, 
mellyel magas teljesítményszintünket folyamatosan növelni tudják. A 
közös sikerek hosszú távon biztos munkahelyekhez vezetnek. Valljuk, 

hogy munkatársaink felelősséget vállalnak tetteikért, és sokat tesznek 
a közös célokért. Hisszük, hogy munkatársaink rendkívül motiváltak, és 
folyamatosan teljes erőbedobással és önállóan dolgoznak a céljaink 
elérése érdekében. Folyamataink állandó javítása mindannyiunk kö-
zös feladata. Ennek során az egymással való kommunikációt bizalom, 
őszinteség, tisztelet, nyitottság és az értékek megbecsülése jellemzi. 
Jelentkezz Te is hozzánk, ha a tagja szeretnél lenni a csapatunknak!
Aktuálisan nyitott pozícióink: 
• CNC marós
• CNC esztergályos
• Szerkezetlakatos
• Hegesztő

4031 Debrecen, Határ út 1/C
+36 30 670 7455

HR-hungary@manz.com 
www.manz.com 

(el)Végre hírportál! www.civishir.hu
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MÁV-csoport

Miért válaszd a MÁV-csoportot?
Mert...
•  az ország egyik legnagyobb, folyamatosan fejlődő vállalatcso-

portja vagyunk;
• számos szakterületen, országszerte kínálunk állásokat;
•  munkatársaink szakmai fejlődését széles körű képzésekkel, kon-

ferenciákkal támogatjuk;
• pályakezdőként is csatlakozhatsz hozzánk;
•  folyamatban lévő tanulmányaid alatt szakmai gyakorlati, szakdol-

gozat-írási, ösztöndíj- és duális képzési lehetőségekkel várunk;

•  társaságainknál szakmai és vezetői karrierlehetőségek várnak 
rád;

•  egyes vállalatainknál rugalmas munkaidő-beosztást és otthoni 
munkavégzési lehetőséget (home office) biztosítunk;

•  alapfizetésed mellé széles körű cafeteriajuttatást, 3,5 százalékos 
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulást, valamint egyes vállalata-
inknál utazási kedvezményt kínálunk.

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.
+36 1 511 4334
karrier@mav.hu

www.mavcsoport.hu

MKB BanK Zrt.

Az MKB Bank a legjobb hely az ambiciózus, elkötelezett friss 
diplomások és pályakezdők számára! Izgalmas junior pozíci-
ókkal, gyakornoki programmal várunk! Ha érdekel a bankvi-
lág, ha része szeretnél lenni a jövő digitális bankjának, nálunk 
a helyed! MKB Bank? Hát persze! 
•  Klasszikus nagybanki értékek és hagyományok – 68 éve  

Magyarországon 
• Nálunk épül a jövő digitális bankja 
• Modern vállalati kultúra, dinamikus szemlélet 
• Fiatal menedzsment, tapasztalt vezetők 
• Folyamatos innováció, nyitottság a fejlődésre 
• Belső képzések, karriertámogatás 

Ezeken a területeken várunk új munkatársakat: 
• Értékesítés 
• IT 
• Ügyfélszolgálat 
• Pénzügy, könyvelés 
• Jog 
• Marketing 
• Bankbiztonság 

1056 Budapest, Váci utca 38.
+36 80 333 660

www.mkb.hu

Munkaerőpiacon Maradás egyesület

A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület 2007-ben létrejött, mára 
országos működésű, foglalkoztatási célú civil szervezet. Alapítói 
és tagjai sokéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a munka-
erő-kölcsönzés, -közvetítés, felnőttképzés és humánerőforrás-me-
nedzsment területén. Aktívan támogatják a tartósan munkanélküliek, 
a megváltozott munkaképességűek, valamint a pályakezdők mun-
kaerő-piaci megjelenését, munkába állítását oktatási és ismeret-
terjesztő tevékenység kifejtésével, foglalkoztatásuk elősegítésével.
A megalakulástól kezdve folyamatosan bővültek a munkaerő-piaci 
szolgáltatásaink; számos pályázati és saját forrásból megvalósult 
projektnek köszönhetően a szervezet és tevékenységei bekerültek a 
köztudatba, szakmapolitikai kapcsolatrendszerünk jelentősen bővült. 

Főbb szolgáltatásaink a munkavállalóknak
• egyéni és csoportos fejlesztések • egyéni munkavállalási terv ké-
szítése • rehabilitációs célú, foglalkoztatást elősegítő tanácsadás
• általános munkaerő-piaci információ nyújtás (önéletrajz, motivá-
ciós levél elkészítése) • álláskeresési tanácsadás, munkatanács-
adás, pszichológiai tanácsadás • munkalehetőségekre történő 
közvetítés, munkába állás segítése, utókövetés.

Főbb szolgáltatásaink a munkáltatóknak 
• munkakörfeltárás, munkakörelemzés • munkáltatói fórumok szer-
vezése, érzékenyítés • munkaerő-közvetítés • munkaerőfelvétel 
segítése, utókövetés.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 48.
+36 30 584 7515

info@mpme.hu
www.mpme.hu

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 Debrecen-
ben. Az elmúlt 15 évben 200 fős cégből több mint 1300 főt foglal-
koztató munkáltatóvá nőttük ki magunkat. Folyamatos fejlődésünk 
mellett büszkék vagyunk emberközpontú vállalati kultúránkra, és 
arra, hogy olyan rendszereket biztosítunk a mérnökök és tudó-
sok számára, melyek megváltoztatják a bennünket körülvevő vi-
lágot. 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 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 mér-
nökeinek támogatását. Ezért jött létre az NI Mentor Programunk, 
ahol az óvodától akár egészen az űrkutatásig kísérjük végig a diá-
kokat. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan munkahelyet teremtünk, 
ahová munkavállalóink szívesen járnak be dolgozni.

4031 Debrecen, Határ út 1/A
+36 52 515-400

karrier.debrecen@ni.com
http://hungary.ni.com/debrecen/karrier

Neopac HuNgary Kft.

A Neopac Hungary Kft. a műanyag tubusokat gyártó, svájci tulajdo-
nú Hoffmann Neopac AG. magyar leányvállalata. Az anyavállalat 
székhelye Svájcban, Oberdiessbach városában található.
A cégcsoport több gyártótelephellyel is büszkélkedhet, mint Svájc-
ban, Thunban, ahol fémdobozokat állítunk elő, valamint különböző 
alapanyagú műanyag tubusokat gyártunk Svájcban (Oberdiessba-
chban), Indiában (Silvassában) és hazánkban (Debrecenben), továb-
bá folyamatban van az USA/Wilsonban lévő telephely építése is.
Üzemünkben jelenleg 7 in-line gépsor és 3 off-line gépegység 
működik; éves szinten közel 250 millió műanyag tubust gyártunk. 
Különböző dekorációs nyomtatásokat alkalmazunk üzemünkben, 
mint a prégelés, szitázás, válszínnyomott, ofszet technológia.  

Tubusaink kozmetikai, gyógyszeripari, háztartási és vegyipari termé-
kek csomagolóanyagául szolgálnak.
Jelenlegi létszámunk meghaladja a 180 főt, melyet bővíteni kívánunk. 
Termelőüzemünkben folyamatos munkarendben, 12 órás műszakbe-
osztásban dolgoznak munkatársaink. Adminisztratív területen heti 
40 órás munkaidő-beosztással foglalkoztatjuk kollégáinkat. 
A nyitott pozíciókról részletesen tájékozódhat a  
www.neopac.com/karrierlehetosegek weboldalon.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, e-mailben várjuk fényképes 
önéletrajzát a pozíció megjelölésével.

4030 Debrecen, Hoffmann utca 1.
+36 52 870 100 

Info.hu@neopac.com
www.neopac.com
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NN Biztosító zrt.

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. Az elmúlt évtizedek során az NN Biztosítónál – többek 
között – bevezettük az elektronikus aláírást, hogy a papírmentes 
működés megvalósulhasson, valamint elindítottuk az Insurace üz-
leti szimulációs versenyt és a Sparklab by NN inkubátorprogramot 
is. Célunk, hogy segítsünk ügyfeleinknek pénzügyi biztonságuk 
megteremtésében. Ennek érdekében munkánkat három alapvető 
értékre alapozzuk: odafigyelés, átláthatóság és elkötelezettség. 

Szeretnéd, ha csak szorgalmadon, képességeiden és teljesít-
ményeden múlna a bevételed, amely hosszú távon is kiemelkedő 
anyagi elismerést biztosít neked? 

Ha a válaszod igen, ismerd meg, mit kínál Magyarország piacve-
zető életbiztosítója! Innovatív termékeink és szolgáltatásaink ügy-
feleink teljes életútján át segítenek pénzügyi biztonságuk megte-
remtésében. Célunk, hogy kiváló ügyfélélményt nyújtsunk, ebben 
pedig meghatározó szerepe van biztosítási tanácsadóinknak. 
Ami ügyfeleinknek számít, az számít nekünk is. Önéletrajzodat a  
debrecen@nn.hu címre várjuk.

1068 Budapest, Dózsa Gy. út 84/b
1433

nn@nn.hu
www.nn.hu/karrier 

Praktiker Magyarország kft.

Versenyképes, stabil munkahelyeket kínál a Praktiker

Családias légkör, változatos munka, tervezhető munkaidő – 
a Praktiker munkavállalói ilyennek látják munkahelyüket. Az 
idén 20 éves, magyar tulajdonban lévő barkácsáruházlánc 
tovább bővíti elkötelezett csapatát. Magyarországon 20 áru-
házat működtet, ahol összesen 1400 alkalmazottat foglal-
koztatnak. 

– Elvégeztünk egy átfogó belső felmérést, amelynek során 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. Ezenkívül mozgalmas munkavégzést, változa-
tos feladatokat kínálunk. Az állásbörzéken való részvétel célja, hogy 
személyesen is megismerkedhessenek a munkavállalók cégünkkel 
és munkatársainkkal.

Várjuk Önöket standunknál!

1095 Budapest, Mester utca 87.
+36 70 370 6039

szaboa@praktiker.hu
www.praktiker.hu/karrier

Prohuman 2004 Kft.
Bemutatkozik Magyarország legnagyobb HR-szolgáltatója. A Pro-
human innovatív megoldásaival minden nap ügyfelei sikeréért dol-
gozik – immár 1997 óta van a piacon, és 2004-ben alakult önálló 
céggé. 2014-ben csatlakozott a Work Service stratégiai HR-szak-
értő és -tanácsadó csoporthoz, amely vezető szerepet tölt be Ke-
let-Közép-Európa piacain. 

A Work Service 12 ország 100 irodájában 3000 ügyféllel dolgozik 
együtt, és több mint 50 000 munkavállaló kap rajta keresztül mun-
kalehetőséget. Professzionális szervezetfejlesztő szolgáltatásaival 
és minőségi munkaerő-kiválasztási rendszerével kiemelkedik a ver-
senytársak közül. A belső nemzetközi kapcsolatokat hatékonyan 

kihasználva együttműködnek egymással az irodák, így a megren-
delők biztosak lehetnek abban, hogy a cég az elérhető legnagyobb 
adatbázist használja fel a legmegfelelőbb munkaerő megtalálásához. 
Az országban betöltött meghatározó szerepünket a piacismeretünk-
nek, magasan képzett szakértői csapatunknak és elégedett partne-
reinknek köszönhetjük. 
Munkatársainkkal egész évben arra törekszünk, hogy minél több 
álláskeresőnek találjunk munkalehetőséget, valamint a vállalatok 
számára – a teljes körű HR-szolgáltatásunk keretében – maximális 
támogatást biztosítsunk.

4025 Debrecen,  
Miklós u. 5–13. fszt. 3.

+36 52 501 982
debrecen@prohuman.hu

www.prohuman.hu

RobeRt bosch eneRgy and body systems Kft.
Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 
A miskolci autóipari gyár 2003 nyarán alakult, ahol mára több 
mint 2 200 munkavállaló dolgozik. Az autóipari alkatrészek, relék 
és elektromos hajtások gyártásával foglalkozó fellegvár termékei 
például a különféle klímaberendezések, a villamosmotorok, az 
ablaktörlő rendszerek, a fékrásegítő motorok vagy a menetsta-
bilizátor, mely a hibrid és elektromos meghajtású járművek nél-
külözhetetlen alkatrésze. A gyár termékeit a világ legnevesebb 
autógyáraiba szállítják, eljutnak Európa összes országába, vala-
mint Ausztráliába és az Egyesült Államokba is. 

Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft.
A kezdetekkor elsősorban összeszerelő üzemként számon tartott 
miskolci gyár az elmúlt 15 évben figyelemre méltó pályát futott be. 
Mára a termékfejlesztés, a beszerzés, a beszállító-fejlesztés és 
az úgynevezett lean gyártás területén is kimagasló eredménye-
ket ér el. 2002-ben gördült le az üzem első terméke, egy Bosch 
deltacsiszoló. A gyár mára több mint 38 ezer négyzetméteren 
terül el, és csaknem 2 400 embernek ad folyamatosan munkát; 
a kutatás-fejlesztés területén dolgozó kollégák száma is megha-
ladja a 150 főt. 2017-ben már 137 különböző termékcsalád és 
közel 11 millió termék gördült le a gyártósorokról.

3533 Miskolc, Robert Bosch Park 3.
+36 20 620 6299

peter.lodar@hu.bosch.com
www.bosch.hu

Teva GyóGyszerGyár zrT. 

A Teva Gyógyszergyár Zrt. kimagasló gyártókapacitásával és vi-
lágszínvonalú kutatói tevékenységével stratégiai jelentőségű sze-
repet tölt be a Teva számára. A vállalat debreceni, sajóbábonyi 
és budapesti telephelyein a kutatás-fejlesztési tevékenységtől az 
alapanyag-gyártáson, kész gyógyszergyártáson és törzskönyve-
zésen keresztül promócióig, marketingig és értékesítésig számos 
tevékenység folyik. A cég magyarországi gyártóüzemeiből európai, 
amerikai és más piacokra is exportál, ezzel munkát adva 1800 
hazai munkavállalónak. 

Az elmúlt időszakban számos beruházást és fejlesztést valósí-
tottunk meg telephelyeinken, világszínvonalú berendezéseket és 

technológiát felvonultató üzemeinkben szilárd és félszilárd (tab-
letta, drazsé, kapszula) termékek előállítására specializálódtunk, 
valamint hatóanyaggyártásunk is jelentős. A termelés mellett mind 
a generikus, mind az innovatív készítmények terén kiemelkedő 
színvonalú kutatás-fejlesztési tevékenységet folytatunk. 

Ha szívesen kamatoztatnád megszerzett tudásodat, motivációt 
érzel arra, hogy munkáddal jobbá tedd mások életét, és egy nagy 
múltú, folyamatosan megújuló céghez szeretnél csatlakozni, akkor 
várjuk jelentkezésedet a http://job.teva.hu oldalon, ahol minden nyi-
tott pozíciónkat megtalálod! 

4042 Debrecen, Pallagi út 13.
+36 52 515 100

hr-debrecen@teva.hu
www.teva.hu

(el)Végre hírportál! www.civishir.hu
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Transcosmos

A transcosmos közel 50 éves tapasztalattal rendelkezik a kiszerve-
zett szolgáltatások terén. Eredetileg Japánban alakult; azóta több 
mint 14 országban és több mint 30 nyelven nyújt szolgáltatást. 

A transcosmos 2010 márciusában nyitotta meg kapuit Debrecen-
ben. A gyors növekedés eredményeként ma már 450 dolgozót 
foglalkoztat a nemrégiben kialakított új irodájában, a Debreceni 
Regionális és Innovációs Tudományos Technológiai Parkban  
(4031 Debrecen, Kígyóhagyma utca 5.). Munkatársaink közül közel 
200 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 kulcsfon-
tosságú, hiszen ez a teljesítményüket még inkább javítja. Éppen 
ezért törekszünk arra, hogy minél több lehetőséget biztosítsunk az 
egyéni és szakmai fejlődéshez, és mindezt nagyon jó hangulatú, 
vidám és lelkes csapataink tagjaként érjék el.

4031 Debrecen, Kígyóhagyma utca 5.
+36 1 812 5008

fruzsina.onyedikachi@transcosmos.co.uk
http://transcosmos.co.uk/careers/

Trans-sped KfT.
Trans-Sped Csoport
A Te utad a mi utunk!

A Trans-Sped Csoport komplex logisztikai szolgáltatást nyújt 
az ország egész területén: 16 regionális központtal, közel  
800 munkavállalóval gondoskodik a megrendelők gyors és haté-
kony kiszolgálásáról, legyen szó fuvarozásról, szállítmányozásról, 
raktározásról, vagy akár vámügyintézésről, termelési, illetve érték-
növelő logisztikai tevékenységekről. 

A Trans-Sped Kft. jelenleg is várja az ország egész területén 
kollégáit a nyitott pozíciókra. Tudjon meg többet, látogasson el 
honlapunkra, és jelentkezzen a nyitott pozíciókra!
www.trans-sped.hu
toborzas@trans-sped.hu

4030 Debrecen, Vámraktár u. 3.
+36 52 510 120

hr@trans-sped.hu
www.trans-sped.hu

TranziT-Ker zrT.
TRANZIT CSOPORT
A Tranzit Csoport 1990-ben családi vállalkozásként indult. Cég-
csoporttá a vállalat az elmúlt közel 30 évben fejlődött. A Tranzit 
Csoport elsősorban sovány víziszárnyas – kacsa és liba – te-
nyésztésével és feldolgozásával foglalkozik, ami 2017-ben kiegé-
szült csirkeneveléssel és -feldolgozással. A cégcsoport saját 
márkája a fogyasztók körében is jól ismert Goldenfood márka.
Telephelyeink találhatók: Debrecen, vágóhíd: Nyírbátor és Nyír- 
gelse, keltetőüzem: Hortobágy, takarmánykeverő: Nyírbátor, 
több mint 50 baromfitelephely,
Főbb jellemzők: a kelet-magyarországi régió egyik legnagyobb 
munkáltatójaként kb. 1600 munkavállaló;  vezető szerepet töltünk 

be a magyar húslibapiacon és Európában is; a csirketermékek 
előállításában a 3. legnagyobb vállalat vagyunk Magyarországon.
Mi rendelkezünk Közép- és Kelet-Európa legnagyobb víziszár-
nyas-keltetőjével, ami Hortobágyon található.

Támogatjuk a fiatal tehetségeket és a pályakezdőket:
Évek óta tartó és szoros kapcsolatban vagyunk az egyetemekkel 
a duális képzésben, valamint a szakképző intézményekkel. Ez a 
lehetőség mindenki számára nyitva áll, mi pedig szívesen fogadjuk 
a szakma iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését.
Aktuális állásajánlatokért és részletekért látogasson el honlapunk-
ra: www.tranzitker.hu

4028 Debrecen, Simonyi út 23.
+36 21 233 3954

hr@tranzitker.hu
www.tranzitker.hu

A thyssenkrupp AG világszerte közel 80 országban 158 000 munkavállalót 
foglalkoztat számos ipari és szolgáltató szegmensben. Cégünk Magyarorszá-
gon 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 felépült 
üzemünkben – a tervek szerint – évente több mint 6 millió lengéscsillapító-rugót 
és stabilizátort gyártunk majd neves autógyártók részére. Ezért  folyamatosan 
növeljük debreceni egységünk létszámát. Az érdekes feladatok mellett jó han-
gulattal és összetartó csapattal várjuk az új munkatársak jelentkezését!
A vállalaton belül egyedülálló, budapesti székhelyű autóipari K+F Kompe-
tencia 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 rend-
szerben előre szerelt futóműveket. Jászfényszarun a mintegy 33 milliárd fo-
rintos beruházás eredményeképp 500 kollégánkkal kormányrendszerek és 
hengerfejbe integrált vezérműtengelyek gyártását végezzük.
Csatlakozz a thyssenkrupp debreceni csapatához!
Nyitott pozíciók Debrecenben: 
Gépkezelő, Automatizálási mérnök, CNC gépkezelő, Prototípusgyártó 
mérnök, Vegyipari technikus, Beszerző, Műszakvezető, Vevői minőség-
ügyi mérnök, Csoportvezető, Diszponens, Raktáros, Tesztmérnök–funk-
cióvizsgálatok, Targoncavezető
További információkért és nyitott pozícióinkért keresd fel honlapunkat:
https://www.thyssenkrupp.hu/hu/telephelyek/debrecen

1113 Budapest, Daróczi út 1–3. 
4032 Debrecen, Rugó utca 2.

annamaria.liszka@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp.hu
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Zolend Kft.

A debreceni székhelyű Zolend Kft. gépészeti vállalat tevékenysége 
komplex technológiai, gépészeti rendszerek generálkivitelezésére, 
valamint egyedi berendezések tervezésére, gyártására, telepítésé-
re és helyszíni szerelésére, valamint karbantartása terjed ki. Nagy-
vállalatok beszállítójaként jelen vagyunk a vegyipar, élelmiszeripar, 
olajipar, autóipar és energetika területén. Az autóiparban berende-
zéseink megtalálhatóak például a Jaguár, a Land Rover és a BMW 
gyáraiban.
Termékeinkkel és szolgáltatásaikkal – Európa szinte valamennyi 
országa mellett – jelen vagyunk az Amerikai Egyesült Államokban 
és Kínában, valamint Nagy-Britanniában és Németországban saját 
telephelyünk működik.

A 4000 négyzetméteres gyártóterületünkön dolgozó hegesztő, 
csőszerelő, lakatos, gépkezelő kollégák komoly tapasztalattal 
bírnak. Teljes körű mérnöki csapatunk nagy szaktudással végzi 
a mérnöki munkákat akár idegen nyelven is, az árajánlattól a terve-
zésig, gyártásig és gépfejlesztésig. Jól képzett és felszerelt szerelő-
csapatunk a helyszínen telepíti, beüzemeli és karbantartja a gyártott 
berendezéseket. 
A 2017-ben kétszázmilliós beruházás kapcsán átadott új 1300 négy-
zetméteres üzemcsarnokunkkal együtt dolgozóink száma elérte a 
140 főt, mely csapatunk további bővüléséhez keressük új munka-
társainkat.

4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36 52 316058
job@zolend.hu

http://www.zolend.hu
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar

hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát.

Most a határvédelem jogát is el akarják tőlünk venni.
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Amíg az iskola azt sulykolja, hogy 
a diák egy feladat megoldásához 
nem használhat segédeszközöket, 
nem kérdezhet, és sokszor ki sem 
derül, megértette-e tulajdonkép-
pen a szöveges instrukciókat, 
addig a legjobb úton haladunk a 
digitális analfabéták képzése felé. 
Ha nem váltunk, mi is könnyen 
azoknak az országoknak a sorában 
találhatjuk magunkat, ahol a ro-
botizáció, az infotechnológiai rob-
banás és a mesterséges intelligencia 
előretörése következtében a mun-
kavállalók nagyobb része érték-
telenné válik a munkaerőpiacon 
– ennek a következményei pedig 
nem kecsegtetnek sok jóval. Merre 
kellene elmozdulnia a hazai okta-
tásnak? Erről szól ez a cikk. 

Hi, jibo!
Egy francia cég emberszerű, nao 
robotjával nyitotta meg az idei tan-
évet az államtitkárból innovációs és 
technológiai miniszterré avanzsált 
Palkovics László Győrben. Ugyan 
már, legyinthetett erre egy csapat 
debreceni pedagógus velem együtt, 
akik másfél héttel korábban remek 
előadást hallgathattunk végig arról, 
miért is kellene alapjaiban megvál-
toztatni a magyar oktatást. Mi ak-
kor ott, az Agóra nagytermében, 
egy 30-40 centis jibo robotot mére-
getve állapíthattuk meg, tényleg el-
ment mellettünk az idő. S míg azon 
tűnődtünk, milyen sebeséggel nő a 
szakadék, van-e esély egyáltalán le-
dolgozni a hátrányból, a prüttyögő 
kis izé bennünket figyelt. Gyorsan 
kiderült, a „fejében van” a Wiki-
pédia és egy csomó minden más 
(figyeli a híreket, képes megkülön-
böztetni egymástól akár két alma-
fajtát, felismeri a körülötte zajló 

cselekményeket stb.), ráadásul 
fejleszti magát, ha ez még nem 

is egyenlő a klasszikus érte-
lemben vett mesterséges 
intelligenciával. A jibo az 
általa rögzített képet rög-
tön továbbította is egy 
amerikai szerverre, mi-
ként teszi azt több ezer 
másik jibo a világban. A 
robot készítette felvéte-

lekből a tengerentúlon így 

azt rögtön meg is tudhatták, hogy 
egy csapat magyarországi tanárt ér-
dekel a digitális szemlétváltás.
A kamiondrónoké a jövő
– Gratulálok a BMW-gyár miatt; 
fantasztikusan sok munkája lesz az 
autókat összeszerelő robotoknak. 
Ember ott csak akkor dolgozhat, 
ha képes lesz „szólni” hozzájuk. Ez 
az Önök feladata: olyan fiatalokat 
képezni, akik robotizált környezet-
ben képesek nem rutinfeladatok 
elvégzésére. Az automatizmusokra 
ugyanis ott lesznek a gépek – tett 
rá egy lapáttal az amúgy sem gyen-
ge kezdésre a Digitális Pedagógiai 
Módszertani Központ divizóveze-
tője. Aztán Horváth Ádám az ön-
vezető kamionokon keresztül érzé-
keltette, miért szívják meg a lassan 
ocsúdó országok.
– Az OECD szerint ma Magyar-
országon az OKJ-s bizonyítványok 
közül a tehersofőri az egyik leg-
keresettebb. Nem csoda, hiszen a 
gazdasági fellendülés időszakában 
vagyunk, amikor nő az árufuvaro-
zási igény. A kamionosok helyzete 
azonban várhatóan 6-8 éven belül 
gyökeresen megváltozik, körülbe-
lül ennyi időbe telhet az önvezető  
autók elterjedése (a technológia már 
létezik) és a szabályozási környezet 
megváltozása. Onnantól a hagyo-
mányos értelemben vett sofőrökre 
már nem lesz szükség. Az önvezető 
teherautókat drónként, valószínű-
leg távolról kontrollálja majd egy 
monitor előtt ülő szakember, aki 
egyszerre 8-10 ilyen jármű hala-
dására ügyel. Azokban az orszá-
gokban, amelyeket a leghamarabb 
képesek az oktatásukkal lekövetni 
ezt a technológiai változást, vagyis 
képesek drónvezetőket képezni a 
teherfuvarozás számára, nőni fog 
az ezzel összefüggő foglalkoztatás. 
Azaz nagy eséllyel náluk lesz az 
ilyen tevékenységek központja. A 
rutinszerű fizikai munka a jövőben 
a robotoké, a nem fizikai a számító-
gépeké lesz. Nem mellesleg – hang-
zott el –, ma már nehéz is meggyőz-
ni egy fiatalt arról, hogy fél életen 
keresztül pár munkafolyamatot 
ismételgessen egy gyártóüzemben 
vagy akár hivatali környezetben. 
De akkor mi marad az emberek-

Ha így  
maradunk, 

nagy eséllyel  
az Ön  

gyerekét is 
lenyomják  
a robotok
Kiáltó ellentmondások  

feszítik a rendszert.  
Sokan félreértjük  

a digitális pedagógiát.



23CívisCafé CAMPUS

nek? Az, ami nem ismétlődő, tehát nem 
rutinszerű tevékenység: fizikai téren ilye-
nek például a mesterségek, míg szellemi 
vonalon elsősorban a kreativitást igénylő 
feladatok.  Ezzel párhuzamosan jelentősen 
csökken az informatikai eszközöket nem 
használó munkakörök száma, miközben 
nincs olyan új szakma, ami ne támasz-
kodna nagy mértékben az internetre, az 
informatikára.
Szűrni, megrágni, beépíteni!
Ma az egyik legégetőbb oktatási kérdés 
az, hogy miként lehetne alkalmazkodni a 
szédítő technológiai fejlődéshez, beleért-
ve a digitalizálódó ipar és egyáltalán, az 
internettel megváltozó élet mindennapi 
igényeit.
Gondoljunk csak bele: az első két ipari 
forradalom között még 100 év telt el, így 
– az akkori 6 évfolyamos közoktatás mel-
lett – 16 nemzedék nagyjából ugyanazt, 
ugyanolyan iskolai környezetben, hason-
ló pedagógiai módszerek mentén tanulta. 
A második és harmadik ipari forradalom 
között is eltelt 100 év, de a több osztállyal 
bővülő modell miatt már csak 12 nemze-
déknek voltak nagyon megegyező iskolai 
tapasztalatai (miközben az oktatás társa-
dalmi elérése 20 százalékról 40-ra nőtt). 
A harmadik és negyedik ipari forradalom 
jelentős gyorsulást hozott: a kettő között 
csak 40 év telt el, vagyis mindössze három 
nemzedék tanult nagyjából ugyanúgy (el-
érés: 90 százalék). Ma pedig az a helyzet, 
hogy akár néhány év alatt megváltoznak 
azok a munkaadók által elvárt alapkom-
petenciák, melyek erősítése éppen az ok-
tatás feladata lenne.
Félreértés ne essék, ezzel nem azt mond-
ja, hogy mindent a Google-ból kell ki- 
lesni, sőt nagyon is biztos alapokat kell 
megszerezni. Hiszen jó kérdéseket az 
képes feltenni, aki bizonyos fokig már 
birtokolja az ismereteket. Csak az a nem 
mindegy, hogy a tanárok az idejüket arra 
használják, hogy rövid időre „beleverje-
nek” a diákok fejébe különféle adatokat, 
amiket legfeljebb egy röpdolgozat során 
használnak fel az életükben, majd rögtön 
elfelejtik, vagy inkább hagyják rákeresni 
őket a témára. 
– Mondják el a diákok, hogy mit találtak 
például a „pun háborúk” címszó alatt, be-
szélgessenek a témáról, együtt fedezzenek 
fel összefüggéseket, kalandozzanak el az 
interneten a tananyag körül. Lehesse-
nek teljesen téves irányú, ám kreativitást 
hordozó kérdéseik is! – vázolt egy, a mai 

frontális pedagógiától eltérő, digitális ala-
pú megközelítést. 
Ha a lexikális részletek elérhetőek  
– 5 perces tankönyvben keresgélés he-
lyett–  5 másodperc alatt a világhálón, ne-
tán egy robot szemvillanás alatt felmondja, 
akkor a magolás helyett nem érdemesebb 
volna inkább az előbb sorolt képességeket 
fejleszteni? Például csoportban dolgozva 
választ keresni a neten egy tanári kérdésre.
Miért volna fontos ez? Több okból, de ne 
menjünk messzire.
Amennyire nevetséges, olyan rémisztő is 
egyben, igaz? A mai közoktatás – tisztelet a 
kivételnek, mert mindig akadnak bátrabb, 
gyakorlatiasabb iskolák, pedagógusok 
– egy sor tekintetben éppen a kívánatos 
képességek megszerzése ellen dolgozik. 
Ehhez társul azoknak a digitális analfabé-
táknak a nagy aránya, akik bár egész nap 
az okostelefonjukat nyomkodják, a virtu-
ális teret valójában nem tudják használni: 
nem megy se az információ értelmezése, se 
a megosztása, se a tartalom-előállítás. Őket 
valójában – hangsúlyozta Horváth Ádám 
– uralják az informatikai eszközök, ame-
lyek ráadásul irdatlan időt elvesznek a töb-
bi (esetleg értelmes) tevékenységtől. Egy 
2012-es PISA-feladat során egy külön erre 
létrehozott honlapon mindössze vasúti je-
gyet kellett venni virtuálisan két település 
között – a minimális logikai, matematikai 
tudást és valamennyi problémamegoldó 
készséget igénylő feladathoz a magyar di-
ákok jelentős része hozzá sem tudott kez-
deni… hiába kütyüznek egész nap. 
– Ne legyenek illúzióink, az ő szüleik java 
részét hasonló módon uralja a technológia 
– folytatta a szakember, aki szerint éppen 
a pedagógusok feladata lenne hasznos di-
gitális tudás megtanítása. E nélkül a már-
is elszabadult hajóágyúként funkcionáló 
technológia irányít, akár másodpercről 
másodpercre (lásd Facebookozás). 
Ha ön, kedves olvasó, olyan szülő, aki nem 
ad okostelefont, számítógépet a gyerek 
kezébe, nem fog megkönnyebbülni. Az 
általános tapasztalat szerint a semmilyen 
digitális eszközzel nem élő diákok kom-
petenciái rosszabbak az átlagosnál, igaz, a 
nagyon intenzív felhasználóké még rosz-
szabbak… S még egy közhiedelem: a di-
gitális játékok valójában remek fejlesztő 
eszközök, ezen a téren is a mérték képezi 
a választóvonalat: ha túl sok időt foglal le, 
egyszerűen elveszi a teret más komoly tel-
jesítményektől. 
Horváth Ádám egy dániai iskolában 

szerzett élményeiről is beszámolt; mint 
mondta, az ottani pedagógusoknak is 5 év 
kínlódással járt az átállás az újfajta oktatási 
módszerre. De sikerült egy teljesen más-
féle közeget létrehozni, ahol a gyerekek 
közös térben tevékenykednek egyszerre, 
több pedagógus társaságában. Egy részük 
építve, egy másik rajzolva, a harmadik a 
számítógépen szörfölve dolgozza fel pél-
dául a helyi közlekedés, az irodalom vagy 
éppen a matematika valamely témáját. 
Van, aki éppen egyéni feladatot teljesít, 
mások csoportban dolgoznak. Szünet 
nélkül, akár 2-3 órát is eldolgoznak, de ha 
valaki elfárad, akár le is dőlhet egy időre. 
A hitetlenkedő magyar szakembernek a 
dánok azt felelték, az új rendszerben szin-
te semmilyen fegyelemzési gondjuk sincs, 
az egyik legfontosabb dolguknak pedig azt 
nevezték, hogy segítsék a kis csoportok le-
hetőleg azonos ütemű haladását.
A sikeres jövő kulcsa
Legyenek büszkék, gyűjtsenek minél több 
ismeretet! Hadd kalandozzanak el, járják 
körbe a célt, mert nem is biztos, hogy az a 
leglényegesebb, amit mi akarunk velük el-
sajátíttatni! Ha a gyerek ad át információt 
másnak, akkor ő kerül tanítási helyzetbe, 
akkor pedig sokkal jobban megjegyzi azt 
az ismeretet. A digitális pedagógia nem 
a digitális eszközökkel végzett tanítást 
jelenti. Hanem a digitális életre való fel-
készítést.
Hogyan nézne ki az oktatás az ipar 4.0, 
vagyis a negyedik ipari forradalom ko-
rában? Nem ismeretet ad, hanem annak 
kiválasztási és megszerzéséi képességét. 
Ha a tanulótól elvárjuk a kooperációt, a 
tanárnak példát kell mutatnia – a dán pél-
dában megismert pedagógiai környezetet 
egyetlen tanár képtelen megvalósítani, 
csak többen, együttműködéssel, közösen 
építhetik fel az alapkompetenciákat
Hibázás nélkül nincs kreativitás. Ha nem 
szabad hibázni, azzal azt üzenjük, hogy 
csak helyes választ várunk. Magyarul, 
ha nem vagy 100 százalékosan biztos az 
igazadban, ne is próbálkozz, ne is jelent-
kezz, mert hülyét fogsz csinálni magadból. 
Önismeret nélkül a technológia uralkodik 
rajtunk. A tanár feladatokat köt a digitális 
eszközökhöz, a diákok pedig megtanulják 
azokat jól használni. A végére egy jó hír: 
az angolul kommunikáló jibók tavaly ősz 
óta 900 dollárért megrendelhetők.
Igazi családi robotok – gyerekek mellé kü-
lön ajánlják.

ratalics lászló
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1913 nyarán Leiter Írisz egy fiatal 
nő gyermekien üde arcával leszáll 
egy budapesti pályaudvaron. Tür-
kiz szemeiben a naiv várakozás 
kristálytisztásága. 

Szervusz, élet
Határozott lépések, idegen moz-
dulatokkal: messziről érkezett a 
lány, hosszú-hosszú ideje érlelt 
vággyal. A Kerepesi útra hajtat, 
néhai szülei kalapszalonjához: a 
Leiter nevet ismerik a városban. A 
tehetősebbek vásároltak náluk, ők 
azért, a szegényebbek meg azért, 
mert tizenéves távlatból is emlé-
keznek a szenzációs újsághírre: 
az előkelő üzletet felgyújtották, a 
tulajdonos és felesége bennégtek. 
Az írott krónika nem jegyezte fel, 
hogy miért kellett meghalnia Lei-
teréknek, de a felejtésre ítélt szóbe-
széd még suttogva őrzi.
Aki viszont egyáltalán nem ismeri 
a titkot, az éppen Írisz – 2 éves volt 
a szülei halálakor, állami gondo-
zottként nevelkedett a Monarchia 
egy másik szegletében, Triesztben. 
S bár emlékképe nem maradt ró-
luk, az idegzeteiben áramló vér 

minden egyes nappal tisztábbra 
mosta a hófehér kétségbeesést. 
Hogy visszatérjen a házba, az egye-
düli esélyhez, miáltal visszakaphat 
valamit a legdrágább örökség-
ből a világon: a gyermekkorából.  
A leégett kalapszalont Leiterék volt 
alkalmazottja, Brill Oszkár újra-
építtette és felvirágoztatta. Tőle kér 
munkát a lány, hogy maradhasson. 
Semmi nem olyan, mint régen 
volt, mondja Írisznek, de nem igaz: 
a Leiterék által a saját pusztulásuk-
ba vezető kéjes folyosót Brill való-
jában gondosan megőrizte.
Sokpólusú világ
Nagyjából innen indul a Napszállta 
története; ez a tapintható alaphely-
zet: a felnőtt életét kezdő, ártatlan-
nak tűnő, de belül a megszállott-
ságig vakmerő Leiter Írisz kapasz-
kodókat keresve érkezik felperzselt 
gyermekkora színhelyére. Hogy 
aztán magával ragadja az örvény, 
és Budapest olyan perfériáin dobja 
fel, ahol egy magányos nő számára 
már a puszta jelenlét istenkísértés. 
Milyen ez a Budapest? Pompás és 
parlagi, gazdag és gaz, békebeli és 
barbár: vibráló, változatos, veszé-
lyes. 900 ezres metropolisz, Euró-
pa kedvence, a legjobb kávéházak, 
gyógyfürdők, éjszakai élet, elekt-
romos közvilágítás, a kontinens 
első földalattija. Chicago tengeren 
inneni párja, de a nagyvárosiaso-
dás fénye a vesztenivaló nélküliek 
tömegeit is magához vonzza. A 
sugárutak márványpalotáin túl, a 
nyomor kaszárnyáiban újra és újra 
megrázza magát a sötét: prostituál-
tak, stricik, szélhámosok, tolvajok 
és rablók – Budapest erőszakos 
arca napszállta után. 

Napszállta 
Magyar film, 144 perc  
Rendező: Nemes Jeles László, Operatőr: Erdély Mátyás,  
Forgatókönyvíró: Nemes Jeles László, Clara Royer,  
Matthieu Taponier, Zene: Melis László 
Főbb szereplők:  
Leiter Írisz: Jakab Juli, Brill Oszkár: Vlad Ivanov,  
Zelma: Dobos Evelin, Rédey grófnő: Julia Jakubowska,  
Gáspár: Molnár Levente

Napszállta  
– a film,  

amitől már 
elszoktattak

Nemes Jeles László  
alkotása különleges,  

de nagyon kell hozzá a néző.
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1913: két magyar miniszterelnök kard-
párbaja (a regnáló Tisza alaposan össze-
kaszabolja a kivagyi Károlyit), a Széche-
nyi fürdő nyitása, Ady első verseskötete, 
megszületik a dzsessz. De a „cinkotai 
vámpír” udvarán is szaporodnak a női 
holttesteket rejtő ólmos hordók, s csak 
egy évvel vagyunk a London Szálló 
főpincérének lánya, Schwartz Gizella 
megerőszakolása és feldarabolása után. 
Ilyen külső és belső díszletek közé hívja 
a nézőit a film, hogy egyszerre kövessük 
Íriszt saját lelkének útvesztőibe, s kerin-
gőzzünk vele a múlt század eleji Buda-

pest pulzálását hatásosan sűrítő képeken 
keresztül mind beljebb a virágzás és a 
romlás labirintusába.
Mint életben a halál
Írisz a konok kérdező embertípusa, aki 
nem hajlandó észrevenni, hogy ami után 
rohan, az nem a valóság – hanem az, amit 
a vágyai vetítenek elé. Ismerős, ugye, a 
gyomorszorító érzés: ha a kimért időben 
nem követjük a szív parancsát, talán ép-
pen „az igazi” életünkről maradunk le? 
Aztán amikor meg megtesszük, nekicsat-
tanunk a valóság üvegfalának… Mégis ki 
tud bizton felelni arra, hogy a valóságot 

nem éppen a vágyainkkal rendezzük-e 
be? S mikor a legjobban hisszük, hogy 
erős kézzel markoljuk össze a sorsunk 
szálait, már érlelődik a katasztrófa. Az-
tán kiderül: amit erőnek hittünk, vigasz, 
a biztonság megalkuvás, a határozottság 
kiúttalanság volt csupán. Mennyiben 
és hogyan alakítjuk a körülöttünk zajló 
eseményeket a tisztánlátásunkkal, a téve-
déseinkkel, a személyiségünkkel – a Nap-
szállta részben e kérdések köré fonódik.
Természetesen nem véletlen, hogy e sok-
rétegű, feltétlen türelmet kívánó alkotás 
1913-ban játszódik, a „Nagy háború” 
és a totalitarizmus, az önkényuralmak 
előtti utolsó békeévben: a növekedés, az 
építkezés, a gazdagodás szenvedélyében 
már benne rejlik az önpusztítás lázálma. 
A civilizációk útvesztője ez: az emberi 
szellem  az egyik pillanatában még dia-
dalmasan átrepüli az óceánt, vasutat épít 
a föld alá, szonetteket ír a szépségről, a kö-
vetkezőben füstölgő romhalmazzá változ-
tatja a világot, mustárgázzal gyilkol, gye-
reklányok arcát vagdalja szét aljas kéjjel.  
S mindben megtalálja a maga gyönyörű-
ségét… Kinek a törvénye ez?

ratalics lászló

TermészeTes, benToniT agyag alapú  
SZÉPSÉGÁPOLÓ TERMÉKEK  

az egész család számára.

www.axibent.hu

Már a Herbária üzletekben is kapható!

Kiss Sándor
ingatlanközvetítő, értékbecslő
Magyar Ingatlanszövetség tagja

+36/20/412-1530
hazdekor@gmail.com
kiss.sandor.ingatlan@gmail.com
www.ingatlanservice.com
www.facebook.com/ingatlanservice

Ingatlanközvetítés 2%

Belvárosi Ingatlaniroda: 4024 Debrecen, Piac u. 32

Új építésű gyönyörű családi ház 
4 szoba + nappali, 
konyha + étkező, 
2 db fürdőszoba 
összesen 150 nm. 
Dupla garázs 30 nm, 
terasz 40 nm, 
kulcsrakész 
költözhető állapotban 

ELADÓ!!!
Irányár: 67 Mft.

Debrecen, Külső Vámospércsi út.

 Tel.: +36 20 955 2411
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Teva Sport- és Egészségnap
Sport, egészség  
és biztonság egy helyen.
DEBRECEN – A Teva ismét izgalmas 
programkínálattal várta munkatársait 
2018. augusztus 30-án. Több száz lelkes 
kolléga talált kedvére való kikapcsoló-
dást, és próbálta ki magát különböző 
sportágakban: többek között futásban, 
sétában, fociban, aerobicedzésben, 
asztaliteniszben és bowlingban az idén 
már hetedik alkalommal megrendezett 
Teva Sport- és Egészségnapon. 
Az immáron hagyománnyá vált ren-
dezvény, ahol az egészség megőrzése és 
az aktív időtöltés kerül a középpontba, 
rendkívül fontos és közkedvelt a gyár 

és a dolgozók életében. A sportos kol-
légáknak több helyszínen; változatos 
programok adtak lehetőséget a kikap-
csolódásra: a bringával közlekedő mun-
katársaknak külön versenyt hirdettek, a 
MEGELŐZÉS ÉVE jegyében pedig a ki-
helyezett szűrőbusz számos egészségügyi 
vizsgálatára lehetett regisztrálni, segítve 
ezzel a kollégákat az egészségesebb élet-
mód kialakításában. 
Munkatársaink nap mint nap keményen 
dolgoznak azért, hogy világszínvonalú 
készítmények fejlesztésével, gyártásával 
emberek millióinak életét tegyék jobbá. 
Ilyenkor ők is előtérbe kerülnek; ez a 
nap róluk szól. Rendezvényünkkel mi is 
szeretnénk jobb napokat teremteni kol-

légáinknak, kifejezve, hogy törődünk a 
másikkal; és odafigyelünk egymásra. 
A Teva nagy hangsúlyt fektet munka-
társai egészségének védelmére. Kollégá-
inkra pedig nagyon büszkék vagyunk, 
hiszen nagyszerű eredményeikkel újra 
és újra bebizonyítják, hogy lehetetlen 
nem létezik. 
Ha a jövő évi TEVA Sport- és Egészség-
napon Te is szívesen részt vennél, kér-
jük, látogass el Karrier oldalunkra; és 
böngéssz változatos nyitott pozícióink 
között! Várjuk jelentkezésedet! 

Magyarországon a Teva 25 éve van jelen a hazai gyógyszerpiac egyik vezető vállalataként, mely Debrecen 
és környéke egyik legjelentősebb munkaadója. Küldetésünk, hogy számos betegség terápiájában alkalmaz-
ható, magas színvonalú gyógyszerhatóanyagokat és késztermékeket fejlesszünk ki és állítsunk elő, ezzel 
segítve a betegeket abban, hogy jobb és egészségesebb életet élhessenek. Világszerte 45 000 munkatársunk 
összehangolt munkájának köszönhetően mára a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártójává váltunk. 
Termékportfoliónkban több mint 1800 molekula szerepel, és 2017-ben globálisan 550-nél több terápiás 
megoldást kínáltunk. Vállalatunknak 33 országban van gyártóhelye, és 18 országban kutatás-fejlesztési 
központja. Közülük Magyarország kiemelten fontos a globális gyártás és kutatás-fejlesztés szempontjából.  
A debreceni gyógyszer- és alapanyaggyártó üzem rendkívül jelentős szerepet játszik az európai piacon; 
évente közel 10 milliárd doboz terméket állít elő. A Teva magyarországi gyártóüzemei európai, amerikai és 
további piacokra is exportálnak, ezzel munkát adva több mint kétezer hazai munkavállalónak.
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„Élőben látni és hallani 
egy hangszert varázslatos dolog”
Mostantól minden debreceni gyereknek lesz rá lehetősége.

A Kodály Filharmónia 2018 októberétől 
indítja el új, családi programsorozatait: 
„házi” gyerekkoncerteket Debrecen szim-
fonikus zenekarának próbatermében, 
valamint mesés családi hangversenyeket 
a Belvárosi Művelődési Ház Pódiumter-
mében. Domján Viktória fuvolamű-
vész – a Kodály Filharmonikusok tagja, 
a családi sorozatok egyik fő ötletgazdája 
– mesél arról, milyen élményekkel gazda-
godhatnak azok, akik ellátogatnak az új 
alkalmakra.

Azt talán mindenki tudja, érzi, hogy a 
komolyzene hallgatása fontos, és jó 
hatású felnőttre és gyerekre egyaránt. 
Meg lehet fogalmazni, hogy miért?

– Sokkal érzékenyebbek leszünk általa 
a világra. Szociálisan, érzelmileg… Régi 
közhely, hogy a komolyzene hallgatása 
intelligensebbé tesz. Ha ez így, lesarkítva 
nem is igaz, de vannak kutatások, ame-
lyek bebizonyították, hogy aki kisgyerek-
korában zenét tanul vagy sok zenét hall-
gat, annak még a matematikai készségei 
is jobban fejlődnek. A zene harmonizálja 
a testet-lelket, oldja a feszültséget, fogé-
konnyá tesz a szép befogadására, formálja 
az ízlést és a magatartást. De a legfonto-
sabb mégis az érzékenység kérdése. Hi-
szen ez különböztet meg minket a gépek-
től. A művészetek – akár a festészet vagy a 
zene – közelsége, művelése érzékenyebbé 
tesz minket más emberek iránt, a világ 
iránt, és ez a fajta érzékenység a siker és a 
kerekebb élet egyik kulcsa a mai korban, 
és vélhetően a jövőben is az lesz, amikor a 
mostani gyerekek felnőttek lesznek. 

A szimfonikus zenekari koncerteket  
nemcsak hallani, látni is jó. 

– Az élő zene sokkal nagyobb hatást vált 
ki. Élőben látni és hallani egy hangszert 
varázslatos dolog. Főleg a gyerekeknek. 
Kézzel fogható lesz számukra, hogyan 
működnek a hangszerek, hogy melyik 
hangszerhez milyen hangzás tartozik. 
Egy szimfonikus zenekari koncertet lát-
va tudni fogják, milyen sokféle hangszer 
van jelen a színpadon. Megértik az össze-
függéseket, például, hogy mi a karmester 
feladata, hogyan tudja a mozdulataival 
irányítani az egész zenekart. Egy CD-t 
hallgatva ezt el sem lehet képzelni.

Zenekari munkád mellett régóta zenélsz 
gyerekeknek is. 

– A gyerekekkel való zenei kapcsolatom 
egy óvodában kezdődött, ahol két évig ze-
neovit tartottam. Kezdőként „borzasztó-
an” lelkes voltam, így a kicsikkel nem csak 
körjátékoztunk, hanem megtanítottam 
őket szolmizálni, és kétnegyedes ütemben 
tudtak ritmust is olvasni. Aztán megszü-
lettek a gyermekeim, megint előkerültek 
a Halász Judit-lemezek, meg melléjük az 
újabbak, például Gryllus Vilmoséi, és jár-
tunk koncertekre is, amikor csak voltak. 
Olyan instrumentális élő zenével viszont, 
ami kifejezetten gyerekeknek szól, nem 
nagyon találkoztunk.  Megfogalmazó-
dott bennem először az igény, majd pe-
dig az ötlet, hogy legyen egy klasszikus 
zenészekből álló csapat, akik a gyerekek 
által ismert dalokat játsszák, de szimfo-
nikus hangszerelésben. Megkérdeztem 
néhány kollégámat, barátomat, lenne-e 
kedvük ebben részt venni. Azonnal igent 
mondtak, főleg, mert nekik is kisebb-na-
gyobb gyerekeik vannak. Így állt össze a 
Sokszínvirág Zenekar. Fuvola, hegedű, 
brácsa, cselló a hangszereink, mely ösz-
szeállítás elég érdekesnek, és ami fontos, 
nem is túl soknak bizonyult az ovis vagy 
kisebb korosztálynak. Az ünnepkörök-
höz kapcsolódó produkcióink vannak, 
amelyek alapját a bölcsődében, óvodá-
ban tanult dalok, versek adják, de merí-
tünk műdalokból is, mint például Sebő 
Ferenc feldolgozásaiból.    

Ebben az évadban négy koncertet adtok a 
Kodály Filharmónia családi programjában.

– Rendeztünk egy beöltözős farsangi 
mulatságot a zenekarban, ahol a kollé-
gáknak s a gyerkőcöknek is bemutatkoz-
hatott együttesünk. Ezen részt vett Somo-
gyi-Tóth Dániel igazgatónk is a kisgyere-
keivel, akinek nagyon megtetszett a kon-
certünk, és akkor született meg az ötlet, 
hogy ilyen alkalmaknak részesei lehesse-
nek az arra érdeklődő debreceni családok 
is itt, a próbateremben. Októberben őszi, 
decemberben karácsonyi, februárban far-
sangi, márciusban tavaszköszöntő témák 
köré csoportosulnak majd a koncertek.

Nem mindennap juthat be az ember a 
Kodály Filharmonikusok próbatermébe…

– A helyszín valóban különleges. A füg-
göny mögött ott rejtőznek az ütőhangsze-
rek, még az is lehet, hogy bent maradnak 
a nagybőgők, de a zongora biztosan ott 
lesz a sarokban… Meg lehet nézni, hol 
áll a karmesteri pulpitus. Gyerekként mit 
nem adtam volna, hogy bejussak egy iga-
zi szimfonikus zenekar próbahelyiségébe, 
hogy egy kicsit bepillanthassak a kulisz-
szák mögé!   

Ez a program 6 év alatti gyerekek-
nek szól. A nagyobbak viszont már 
szimfonikus zenekari koncertél-
ményekkel is gazdagodhatnak.

– Családi bérletben három előadást kínál 
idén az intézmény, melyeken a zenekar, a 
Kodály Filharmonikusok létszáma egyre 
nő, ezáltal is finoman vezetve be a gyere-
keket a szimfonikus zenekar és hangzás 
világába. Novemberben kamaraegyüt-
tessel a Zenés tízórai című, első bérletes 
koncerten négy mesét fogunk előadni: 
régebbi és ma élő zeneszerzőktől jól is-
mert és kevésbé ismert történeteket, pél-
dául Maros Rudolftól A falánk kiskacsát, 
vagy Kocsár Miklóstól a Jancsi és Juliska 
mézeskalács házikóját. Márciusban jön a 
Két bors ökröcske, mely egy rajzfilmze-
ne, szintén kisebb apparátussal. Májusban 
az Állati zenéken már nagy szimfonikus 
zenekart láthat a közönség a színpadon. 
Ez egy programzene jellegű koncert lesz, 
amelyen a humor is nagy szerepet játszik 
majd.

– KJe – 

bővebb információk: 
KODALYFILHARMONIA.HU
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Az utolsó magyar király, IV. Károly (uralkodott: 1916 – 1918) két ízben 
járt a kálvinista Rómában. Első útja ifjú főhercegként vezetett Debre-
cenbe. 1901. július 18-án katonai oktatójának, báró Berg Hermannak, a 
Vilmos huszárok kapitányának vendégeként tett látogatást a városban. 

Második debreceni látogatására 1918. október 23-án zajlott: IV. Ká-
roly és felesége, Zita királyné a debreceni egyetem avatása alkalmá-
ból érkezett. Debrecen városa kedvelt kirándulóhelyéből, a Nagyer-
dőből 80 hold területet ajándékozott az egyetemnek, emellett az épít-
kezésekre 5 millió, a klinikai kórházak létrehozásához pedig további  
3 millió koronát és 25 hold területet adományozott. 1914-ben meg 
is kezdődött a klinikák építése. A Tóth – Reményik – Sebestyén  vál-
lalkozó cég 800-1000 embert foglalkoztatott a Korb Flóris műépítész 
által megálmodott tervek megvalósításán. Munkásaik nagyobbik ré-
szét orosz, majd olasz hadifoglyok adták. A klinikai épületcsoport  
21 épülete 1918-ra elkészült. A felvételi épület felavatásán maga a király is 
részt kívánt venni, noha a körülmények meglehetősen mostohák voltak 
(bizonytalan bel- és külpolitikai helyzet, a spanyolnátha- járvány felerősö-
dése). Az avatási ünnepséget október 23-ára tűzték ki. A király szigorú ta-
karékosságot rendelt el, meghagyta a szervezőknek, hogy minden fölösleges 
pompát és költséget kerüljenek. Így aztán az utcák és terek díszítését szol-
gáló árbocokat, drapériákat, zászlókat a fővárosból szállították Debrecenbe. 
Fehér ruhás lányok sorfalánál
Hajnali háromnegyed négykor indult el Budapestről a különvonat a ki-
rályi párral. Az úton végig fellobogózott állomásokon haladt át a szerel-
vény – az állomásokon lelkesen éljenző, integető közönséggel –, amely 10 
órakor futott be a cívisvárosba. A király a középső szalonkocsiból szállt 
ki. Szürke ezredesi formaruhája volt rajta. Rögtön utána megjelent a ki-
rályné alakja is. 
Az állomás előtti téren hatalmas, vörös bársonnyal bevont, a magyar 
koronával és szűrmintával díszített sátor állt. A sátor bejáratának két 
oldalán sorakozott fel a városi tanács, Hajdú vármegye tisztviselői.  
A sátorral szemben 24 fehér ruhás lány állt sorfalat. 
Miután Károly és Zita királyné helyet foglalt, a városi dalegyletek a téren 
összegyűlt tömeggel együtt a Himnuszt énekelték. A távolból a Nagy-
templom harangjai szóltak. A nemzeti imádság után Márk Endre polgár-
mester emelkedett szólásra, „örömét nyilvánítva, hogy a koronás királyt 
első alkalommal üdvözölheti a város falai között és hogy ez az alkalom 
egyúttal Debrecen városának emlékezetes kulturális ünnepe”. 
Ezt követően Károly az alábbi beszédet intézte a tömeghez: „Debrecen 
város polgármesterének szavaival válaszolhatok, hogy nekem is régi vá-
gyam teljesülhetett, midőn körükbe érkezve, Debrecen város és Hajdu 
vármegye közönségével közvetlenül érintkezhetem. Mindenekelőtt szív-
ből viszonzom hazafias és hű üdvözletüket és a királynéval együtt lelkem 
mélyéből köszönöm, hogy itt megjelentek és alkalmat adtak, hogy mint 
koronás királyuk beszélhessek magyar népemhez. Nehéz időket élünk, 
ezt mindnyájan érezzük. Együtt küzdünk. De felélénkül lelkem minden 
reménye, ha hű magyar nemzetemre gondolok, mely ezer éven át minden 
veszéllyel és sorscsapással dacolva győzelmesen küzdötte le a legsúlyo-
sabb világesemények hatásait is. Adják át küldőiknek, Debrecen város és 
Hajdu vármegye egész lakosságának a királyné és a magam legmelegebb 
üdvözletét és köszönetét és ne feledjék, egyetértve, hogy midőn a nemzet 
királyával egyetértve az igazság és a hazaszeretet útján haladt, mindenütt 
és mindenkor meg tudta őrizni tekintélyét és hatalmát. Magyarország új 
fejlődés előtt áll. Mindnyájan azon leszünk, hogy országunk és szeretett 
magyar nemzetünk a közel jövőben boldogságának biztos alapjait vet-
hesse meg.”

Az utolsó  
királylátogatás 

Debrecenben
Lelkesen éljenző tömeg  

ünneplése mellett érkezett meg 
Károly és felesége a városházára 

– Topor István  
helytörténész írása. 

A király a díszsátorban a beszédét olvassa fel 
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Díszsátor a vasútállomás előtt a királyi pár fogadására. Előtte díszmagyart viselő városi 
urak. 
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Korb Flóris terveket is mutatott
A lelkes éljenzéssel fogadott beszédet követően a közönség sorfala 
között a királyi pár felszállt a rájuk várakozó városi ötös fogatra. 
Honvédek és huszárok sorfala zárta le a Petőfi tértől a városházáig 
tartó útszakaszt. A kordon mögött lelkesen éljenző tömeg ünnep-
lése mellett érkezett meg Károly és felesége a városházára. 
A vendégek itt lévő szállásuk ablakából nézték végig a bandériu-
mok felvonulását. Itt fogadta Károly a küldöttségeket. Legelőször a 
római, valamint a görög katolikus főpapság járult a király elé, gróf 
Széchenyi Miklós nagyváradi püspök vezetésével. Őket a tiszántúli 
református egyház képviselői követték Baltazár Dezső püspökkel 
az élen. Az egyházi küldöttségeket a környékbeli vármegyék és tör-
vényhatósági jogú városok küldöttségei követték.
A debreceni kaszinóban elfogyasztott ebédet követően a Nagy-
templomot látogatták meg a fenséges vendégek, orgonaszó mellett 
vonultak be, és a püspök megáldotta őket. 
A királyi pár 14 órakor indult az új egyetemnek a Nagyerdőn fel-
épült együtteséhez. A főépület a régi magyar udvarházak típusában 
épült, s egyszerűségével, arányosságával harmonikusan illeszke-
dett a tájba. A telep bejárójánál Korb Flóris műépítész üdvözölte 
a királyt, és egyúttal bemutatta a munkában levő épületek terveit.  
A király kíséretével a főépület aulájában fölállított trónuson foglalt 
helyet. Gróf Zichy János gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter 
üdvözlése után Degenfeld gróf, a tiszántúli református egyházke-
rület főfelügyelője mondott beszedet.
Károly király a királyné nevében is megköszönte az üdvözlést, majd 
ezt mondta az egybegyűlteknek: „A híres debreceni kollégiumnak 
tudományegyetemmé való kibővítése kiváló helyet biztosít Deb-
recennek, ez ősmagyar városnak a tudomány különböző ágainak 
ápolásában és terjesztésében. Mint eddig, ezentúl is szívből kí-
vánjuk, hogy az Isten segítségével immár a közel jövőben várható 
békés idők lehetővé tegyék az egyetemi építkezések mielőbb való 
befejezését, hogy a debreceni kollégium évszázados hagyományain 
fölépült új intézet nagy föladatainak teljes erejével megfelelhessen 
és nemcsak a magyar nemzeti kultúrának terjesztője, hanem Deb-
recen város további fölvirágzásának is kiváló tényezője legyen”.
Király a Csokonai Színházban
Dr. Kiss Géza rector magnificus mondott köszönetet a királyi 
párnak. Az ünnepség első része a Szózattal ért véget. Ezután 
felavatták az új egyetem első doktorát, dr. Nagy Zoltán jog-
hallgatót, akinek a király személyesen húzta fel ujjára a gyűrűt. 
Érdekes, hogy Nagy nem sokkal az ünnepség vége előtt épült 
fel a spanyolnáthából. 

Az avatási szertartást követően a híres Református Kollégi-
umot is megtekintette a király, akit 22 debreceni tanintézet 
igazgatói és diákjai köszöntöttek. Károlyák távoztukban a kol-
légium emlékkönyvébe bejegyzést írtak.  
16 órakor kezdődött a Csokonai Színházban rendezett jóté-
konysági ünnepi hangverseny. Végezetül az egyesült dalárdák 
Baltazár Dezső ez alkalomra írt, és P. Nagy Zoltán zeneiskolai 
tanár által megzenésített Király-himnuszát énekelték.
17 óra is elmúlt, mire az ünnepség véget ért. A főispán és Márk 
Endre polgármester kísérték ki az uralkodó párt az állomásra. 
18 órakor pedig elindult a különszerelvény vissza Budapestre, 
ahonnan a pár Gödöllőre sietett. 
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A király és a királyné a városi ötös fogaton a városházáról a Szent Anna-templomba indulnak

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
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CívisCafé: Akkorára nőtt a DEAC, 
hogy mint az egyetem működtetéséért 
felelős első ember, akarva-akaratlan 
Debrecen első számú sportvezetőjévé 
is vált. 

Bács Zoltán: A Debreceni Egyetem 
– sportot is szerető – egyetemi taná-
ra és kancellárja vagyok, nem vallom 
magam sportvezetőnek. A DEAC nem 
egyszemélyes előadás, hanem sok-sok 
egyetemi polgáré és nem utolsósorban 
a városé, Debrecené.

CívisCafé: Fogalmazzunk úgy, hogy 
jót tett a debreceni sportéletnek egy 
sportrajongó kancellár a város egye-
temén.

Bács Zoltán: Nem lenne sportsze-
rű kisajátítani a sikereket, mert nem 
is lenne igaz! A sportstratégiánk már 
2005 óta érik, tehát nem új keletű el-
határozásról van szó. Tizenhárom éve 
haladunk lépésről lépésre, és most ér-
tünk el odáig, hogy komolyabb és lát-
ható eredményekre lehetünk büszkék. 
A stratégia megtervezése egy közös, 
2005-ös egyetemi döntés következmé-
nye, aminek a kidolgozásában nekem 
is volt szerepem az akkor rektori veze-
tés támogatásával. A jelenlegi rektori 
vezetéssel elkötelezett végrehajtók va-
gyunk, kitartva azon értékek mellett, 
amiket annak idején megfogalmaztunk 
és papírra vetettünk. Meggyőződésünk, 
hogy a két-három év alatt változó stra-
tégiák semmit nem érnek, és még egy 
rossz stratégia is többet ér, ha legalább 
következetesen végigcsinálják, mint az, 
amit újra és újra írnak, és aztán sem-
mire sem jutnak vele. Véleményünk és 
a visszajelzések szerint mi jó stratégia 
mellett köteleztük el magunkat, amit 
következetesen hajtunk végre.

CívisCafé: Tizenhárom évvel ezelőtt, 
2005-ben ki kapott fényt, hogyan jött 
a megvilágosodás?

Bács Zoltán: Annak idején a Deb-
receni Egyetem nem arról volt híres, 
hogy a sport frontján magasan jegyzik, 
de már akkor is tudtuk, az alap megvan 
ahhoz, hogy sporttevékenységben na-
gyot lépjünk előre. A sportgazdaság a 
világ egyik legdinamikusabban fejlődő 
területe lett az elmúlt 2-3 évtizedben, 
amit még a válság sem tudott jelen-
tősen átírni. Nyugaton már a GDP-ben 
is komolyan mutatkozik a hatása, óri-
ási tudománya alakul ki, így nem ma-
radhattunk ki egy ilyen perspektivikus 

területből. Mindemellett nagyon fontos 
közösségépítő erővel is bír, ami szintén 
fontos egy fiatalokkal dolgozó intéz-
ménynek.  Felállítottunk egy mátrixot, 
felvázoltuk, mit kell tennünk ahhoz, 
hogy sporttudományi oktatást indít-
sunk az egyetemen, fejlesszük a sport-
orvoslást, továbbá az infrastrukturális 
feltételeinken is javítsunk, ami által a 
hallgatók sportolási lehetőségei bővül-
nek. Megvizsgáltuk, hogy ennek milyen 
személyi és anyagi feltételei vannak:  
Mivel a kétezres évek derekán még nem 
volt TAO-rendszer, nagyon meg kellett 
küzdeni a finanszírozásért, de megérte, 
mert nagyon sokat léptünk előre. Ma 
már a Debreceni Egyetemet jegyzik a 
sporttudomány területén itthon és kül-
földön is, több száz hallgatója van, akik 
a különböző sporttudományi képzése-
ken tanulnak, és megalakultak a szük-
séges szervezeti egységek is: a Sporttu-
dományi Koordinációs Intézet, a Sport-
gazdasági és Menedzsment Tanszék, a 
Sportélettani és a Sportorvosi Tanszék 
és nemsokára sportklinikánk is lehet. 
Ma már van testnevelő tanári, sport-
szervezői, sportközgazdász, vagy éppen 
sportrekreációs képzése is az egyetem-
nek. Ezen fejlesztéseknek infrastruktú-
rát is építettünk, továbbá koordináljuk 
a sporthoz kapcsolódó tudományos 
kutatásokat is. Ami a sportpályákon és 
a versenysportban, a DEAC-ban megje-
lenik, csak a felszín, ami mögötte van, 
az nagyon sokrétű és értékes mind az 
egyetem, mind a város számára. Olyan 
interdiszciplináris, sok területet felöle-
lő (sport, orvosi, egészségtudományi, 
szociológiai, pszichológiai, közgazda-
sági, műszaki, táplálkozástudományi 
stb.) tudományos háttér és érdeklődés 
alakult ki, ami kevés helyen áll együtt 
rendelkezésre. Profitálunk belőle az ok-
tatásban, a kutatásban és a pályákon is! 
Szeretnénk azt is, hogy része legyen ez a 
terület egy debreceni, a kicsiktől az idő-
sekig terjedő társadalmi innovációnak 
is, az egészségtudatosság és a közössé-
gek fejlesztése érdekében!

CívisCafé: A városban az az általános 
vélekedés, hogy az egyetem teljesen 
„belakta” a Nagyerdei Stadiont, azt 
fenn is tartja, jókora tehertől szaba-
dítva meg az önkormányzatot.

Bács Zoltán: Valóban belaktuk; ez 
volt az eredeti célunk is. A fenntar-
tás anyagi szempontból nem igaz, de 

A szárnyaló  
DEAC,  
és ami  

mögötte 
van:  

pénz,  
tudás,  

jövőkép
Bács Zoltán kancellár szerint 

könnyű a BL-sikerek idején 
lokistának lenni...
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rendszerszinten van benne szerepünk.  
A stadiont azért tervezték így, mert ez volt 
a közös igényünk az egyetemen és a vá-
rosvezetésben. Már a tervezés szakaszában 
tudtuk, hogy miket szeretnénk „bevinni”. 
Emiatt nem építettünk meg egy milliár-
dos infrastruktúrát a nagyerdei campus 
területén, mert kapóra jött a stadionépí-
tés. Terveztünk egy hallgatói kulturális és 
adminisztrációs központot a mateképület 
mellé, de annak sokkal jobb helyet talál-
tunk a stadionban, hiszen az nyitottabb, 
mint az egyetemi campus, a város is na-
gyobb hasznát veszi, nekünk pedig föld-
rajzilag is optimális, hiszen nagyon közel 
van az egyetem a stadionhoz. Így jött létre 
a stadionban a Hall, a sportdiagnosztikai 
központ, a fitneszcentrum, és még kiépít-
jük az e-sport központját is, és mindez 
lényegesen olcsóbb volt, mintha magunk 
húztunk volna fel egy külön épületet ezek-

hez a tevékenységekhez. A helyeket mi 
béreljük a stadion üzemeltetőjétől, beren-
deztük, és piaci alapon hasznosítjuk is, így 
financiálisan is működőképes a rendszer; 
a piac meghozza a szükséges bevételeket. 
Vagyis mi nem pénzzel működünk közre 
a stadion kapcsán, hanem egy jól felépí-
tett rendszerrel, piaci szolgáltatásokkal, 
amelyek nem csak a hallgatók, egyetemi 
polgárok, hanem minden debreceni előtt 
nyitva vannak. A stadion több mint hat-
ezer négyzetméterén működő modellt 
rekreációs plázának hívjuk.  A meg nem 
épített egyetemi beruházás helyén, a ma-
teképület mellett pedig közben elkészült 
pályázati forrásból a DESOK (Sporttu-
dományi Oktatóközpont, sportcsarnok), 
ami sokkal inkább odavaló! Bónuszként 
megszépült, funkciót bővített a Nagyerdei 
Víztorony is, ami ma már szintén közked-
velt hely lett a stadion környékén. 

CívisCafé: A Nagyerdei Stadiont min-
denesetre könnyebb lenne fenntartani, 
ha nem 2600-an lézengenének egy-egy 
meccsen. Fanatikus Loki-szurkolóként 
mit szól a debreceni futballnihilhez?

Bács Zoltán: Nagyon nehéz nekem 
erről beszélnem, hiszen aki ismer, tudja, 
hogy én minden egyes DVSC-mérkőzésen 
ott vagyok, nagyon sokszor még idegen-
ben is. A sport az én kikapcsolódásom; 
amúgy szinte semmire nem érek rá a sok 
feladattól. Sajnos, általános tendencia Ke-
let-Európában, hogy noha szeretik a fut-
ballt, nem járnak meccsre az emberek. Azt 
gondolom, hogy ez a mai DVSC megérne 
hat-hétezer nézőt, és mindjárt más lenne 
a hangulata egy mérkőzésnek, hiszen saját 
nevelésű játékosok alkotják a csapat gerin-
cét, a Fradi ellen például tizenegy magyar-
ral, köztük nyolc debreceni neveléssel állt 
fel a Herczeg-gárda. Ez egy különleges ér-
ték a mai futballban, de, sajnos, valamikor 
évekkel ezelőtt elszakadt a fonal a szurko-
lók és a klub között, amiben sok minden 
szerepet játszott, és nagyon nehéz vissza-
építeni mindent. Én azért rendületlenül 
bízom benne, hogy előbb-utóbb kialakul 
itt is egy olyan miliő, amiben az emberek 
nem csak az eredményekért szeretnek egy 
klubot, hanem akkor is kitartanak mellet-
te, bíznak benne, amikor nehezebb idősza-
kot él meg a csapat. Könnyű a BL-sikerek 
idején lokistának lenni…

cs. BereczKi attila
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0% THM. 
full led fényszórók.

fiat.hu

új fiat 500x. 
Éld át a jövőt! Már ma.

Ismerd meg a jövő technológiáit ma. Újgenerációs Firefly motorok nagyobb erővel, nagyobb hatékonysággal. 
Innovatív vezetéstámogató- és biztonsági rendszerek. Telefontükrözés szériában. Full LED fényszórók 20%-kal nagyobb fényerővel. 
Új dizájn. Az új 500X megérkezett.

Vegyes átlagfogyasztás: 4,2–7 l/100 km; CO2-kibocsátás: 111–170 g/km. A jelen finanszírozási ajánlat kizárólag az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. mint finanszírozást nyújtó társaság (továbbiakban: finanszírozó) forint alapú, változó kamatozású, a futamidő végén tulajdonszerzést eredményező zártvégű 
pénzügyi lízing ajánlata, amely minimum 20% kezdő lízingdíj, valamint minimum 24 hónap és maximum 96 hónap futamidő esetén érvényes. A folyósítás feltétele a pozitív hitelbírálat Önt terheli zártvégű pénzügyi lízing esetén a gépjármű tulajdonjogának a futamidő végén történő megszerzésére tekintettel 
fizetendő visszterhes vagyonszerzési illeték, mely a gépjármű forgalomba helyezésekor esedékes. A THM meghatározása az aktuális Üzletszabályzatban foglalt feltételek, illetve hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A konkrét ajánlatban és 
szerződésben a THM megjelenítése finanszírozó részéről a jogszabály rendelkezései szerint legalább 1 tizedes jegyig kerekítve történik. A finanszírozó az Üzletszabályzatában feltüntetett díjak érvényesítésére jogosult, továbbá a finanszírozással kapcsolatos, harmadik személy részére fizetendő költségeket 
(pl. hitelbiztosítéki nyilvántartásba vételi díj) jogosult az ügyfélre továbbhárítani. THM: 0,0 – 2,6%. A THM nem tükrözi a finanszírozás kamatkockázatát és nem tartalmazza a casco biztosítás díját. A finanszírozás teljes futamideje alatt Casco biztosítás fenntartása szükséges. A tájékoztatás nem teljes körű 
és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a finanszírozó fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő márkakereskedésekhez, amelyek közvetítőként a finanszírozó képviseletében járnak el.
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Tedd meg az első lépést. Jelentkezz:  

Összeszerelő operátor  
Power Tool és Electrical Drives üzletág 
Miskolc  
 
Szeretnél ötleteiddel hasznos technológiák fejlesztéséhez hozzájárulni? Legyen szó a mobilitási megoldásokról, fogyasztói cikkekről, ipari 
technológiáról, energetikáról vagy építéstechnológiáról: Velünk lehetőséged nyílik arra, hogy javíts az emberek életminőségén világszerte. 
Köszöntünk a Bosch világában. A Bosch csoport világszintű hírnévnek örvendhet mind a gépjármű technológiában, mind pedig az ipari technológiák és 
a fogyasztási cikkek piacán. Ehhez a sikerhez jelentősen hozzájárultak a Bosch miskolci telephelyei, a Robert Bosch Power Tool Kft. és Robert Bosch 
Energy and Body Systems Kft. is. Munkatársaink méltán vívták ki elismerésünket: ezt a sikert legfőképpen a kollégáink erőfeszítéseinek és hozzáértő 
munkájuknak köszönhetjük. A folyamatos fejlődés eredményeképpen, mára csaknem 7000 munkavállaló dolgozik azon, hogy a Miskolcon előállított kézi- 
és kerti szerszámok és autóelektromossági alkatrészek a legjobb minőségben és a leghatékonyabb módon jussanak el a felhasználókhoz. Európa összes 
országába, valamint Ausztráliába és az Egyesült Államokba is beszállítunk a világ legnevesebb autógyárainak. A Bosch csoport kéziszerszám üzletágának 
Miskolcon gyártott termékei megkönnyítik a kisipar, a háztartások és a kertészkedők, valamint az ipari felhasználók munkáját egyaránt 
 
Mivel járulhatsz hozzá közös céljaink megvalósításához: 
►Elektromos kéziszerszámok, ebike akkumlátorok és meghajtó rendszerek, valamint autóipari alkatrészek összeszerelése 
►Gépkiszolgálás 
►Vizuális ellenőrzés 
►Csomagolás 
►Szerelési folyamatok optimalizálásában való részvétel 
 
Mi tesz Téged különlegessé: 
►Jó kézügyesség 
►Csapatmunka 
►Minimum 8 általános iskolai végzettség 
►Monotonitástűrés 
►Felelősségteljes munkavégzés 
 
Jövőbeli munkahelyed az alábbiakat kínálja: 
Szakmai kihívások, karrierlehetőség a világ egyik legjelentősebb autóipari cégénél, munkatársaink folyamatos szakmai és személyes fejlődésének 
támogatása (ingyenes oktatások, tréningek), fiatal és innovatív csapatban zajló munka, versenyképes jövedelem és attraktív juttatási csomag, 
teljesítményalapú bónusz, személyre szabható cafetéria rendszer, Bosch dolgozói kedvezmények városszerte, ingyenes nyelvtanulási lehetőség, ingyenes 
védőoltás és egészségmegőrző szűrővizsgálati programok, dolgozói ajánlási rendszer, széles körű sportolási lehetőségek, túraprogramok, nyári 
táboroztatás dolgozóink gyerekeinek, Bosch rendezvények, nyílt napok 

Váltsd valóra! 
Referenciaszám 2018_Operátor – Jelentkezz e-mailben: hr_miskolc@hu.bosch.com vagy jelentkezz online:  
www.bosch-career.hu 

www.start-a-remarkable-career.hu 

Let’s be remarkable. 

Ahol az igazán nagy dolgok egy 
jó ötlettel kezdődnek. 

www.start-a-remarkable-career.hu 


