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Angyalföld tér 11. 7.00-22.00
Egyetem sugárút 50. 7.00-23.00

Kálvin tér 7. NON-STOP

1perc: 80 forint, bérlet vásárlása esetén 1perc: 64-72 forint  
Bankkártya+Pay Pass, Szép-kártya, Erzsébet-utalvány elfogadóhely.

       FEKVŐSZOLÁRIUM   
    ÁLLÓSZOLÁRIUM

  CNG (CANGO RINALDI ÉKSZEREK)  
 SZOLÁRIUMKRÉMEK SZOLÁRIUM
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Midnight Express, Rush Hour Black, Live 4 The Beach, 
Chroma, EMBELLISH in Black, Ice Black Chocolate,

Black Chocolate Princess

400ml: 5700Ft 22ml: 570 Ft

10.500Ft

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM 

KÖZÉLET | KAKTUSZ 

ÉLETMÓD | IDE SÜSS

UCCU NEKI | BŰ
N

SPORT 

Ilyet még nem láttak a Tiszán!
Május végére együtt lesz a különleges flotta.
Megérkeztek az első nyaralóhajók a 
Tiszára – május végére együtt lesz a 
10 hajós flotta, ami Franciaországból 
érkezik Magyarországra. A közbeszer-
zési eljárást az egyetlen jelentkező, a 
francia Nicols hajógyár nyerte meg; 
a cég 1,51 milliárd forintért szállítja 
az első tíz hajót. Jövőre újabb tíz jár-
mű érkezik. Az első báziskikötő Kis-
körén épülhet, a második Tokajban.  

A hajozas.hu cikke szerint a 10-15 mé-
ter hosszú nyaralóhajók 2, 3, 4 kabino-
sak, merülésük legfeljebb 1 méter, holt-
vízi sebességük maximálisan 15 km/h. 
Jelenleg is zajlik a törvényi szabályozás 
kialakítása annak érdekében, hogy az 
e rendszerben üzemeltetett járműveket 
hajóvezetői engedély nélkül is lehessen 
vezetni. – A „kapitányokat” a nyara-
lóhajózás előtt 30 perces oktatásban 

részesítik, ami után szabadon tudnak 
hajózni a Tiszán a baráti társaságok 
és a családok. Egy nyolcfős hajó bér-
lése egy napra – szezontól függően – 
12-18 ezer forintba kerül majd fejen-
ként. Alain Mousset, a Nicols céget is 
tulajdonló Nadia-csoport vezérigaz-
gatója a hajozas.hu-val közölte, nem 
tartanak nagyobb baleset bekövetkezé-
sétől, mivel több országban – hasonló 
rendszerben – több száz hajót üzemel-
tetnek, és az elmúlt 30 évben nem tör-
tént halálos baleset. Kisebb balesetek 
azért előfordulnak – tette hozzá.



3RÖVID HÍREKCívisCafé

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga 
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4025 Debrecen, Hal köz 3/A II/5. | Telefon: +36 52 955 300

Fotók: Ásztai Csaba | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 45600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Krekk-Info Nonprofit Kft. | Címlapfotó: Pixabay

Minőség, versenyképes áron!

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

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

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

INSUMED  
AZ ÖN TESTE IS EGY CSODA.

INSUMED orvosi fogyókúra terápia; alapja a diagnosztika, méri és 
elemzi a test összetételét, majd meghatározza a terápiát, amely speci-
ális - gyógyászati célra szánt – tápszerek és egészséges, bőséges főét-
kezésekből áll. A Németországban kifejlesztett, orvosok által kontrol-
lált diétás rendszer elsődleges célja a túlsúlyosság 
és szövődményeinek megelőzése. Az INSUMED 
szakértő a táplálkozási tanácsadások során 
megtanítja az Ön számára megfelelő egész-
séges életmódot.

Dr. Domokos Sándor
                gyógyszerész, személyi edző
                +36 30 960 0209

Facebook vagy messenger:  
@jolerzemmagamaboromben

JÓL  ÉRZEM MAGAM 
A BŐRÖMBEN! Önnek miben tudok segíteni? 

Életmód  
tanácsadás

Személyi  
edzés

Csoportos  
edzés

Életmód  
tanácsadás

Személyi  
edzés

Csoportos  
edzés

Tel.: +36 20 9552411, +36 30 737 5768

– új építésű, modern megjelenésű,  
minimalista stílusú,  

161 m2-től 236 m2-ig  
nappali + 4 hálószobás,  

3 fürdőszobás ház  
dupla garázzsal,  

kétszintes sorházban eladó.  
315 m2 saját kert,  

magas műszaki tartalom.

LUXUSINGATLAN DEBRECENBEN,  
AZ M3-AS FELHAJTÓHOZ ÉS A BMW GYÁRHOZ KÖZEL 

Átadás: 2019 végén. CSOK igénybe vehető! Irányár: 91 M Ft-tól 135 M Ft-ig.

Téboly – két részben
A bohózat főhőse 
Eric, aki egy házban 
lakik feleségével, 
Lindával és albérlő-
jükkel, Normannal. 
Eric már két éve van 
állás nélkül, de ezt 
nem merte otthon 
bevallani, inkább 
társadalombiztosítá-
si csalásokból tart-
ja el magát. Egyre 

újabb és újabb (nem létező) bérlőket jelent 
be, akik valamennyien halmozottan hátrá-
nyos helyzetűek, így számtalan jogcímen 
érkezik kisebb-nagyobb összegű támogatás 
a férfi bankszámlájára. Ez remekül megy 
mindaddig, amíg megérkezik a házba egy 
társadalombiztosítási ellenőr, és innentől 
kezdve elindul a hazugságok végeláthatatlan 
sorozata. 

Életműdíjat 
kapott  
a debreceni 
professzor
Belgyógyász,  
gasztroenterológus,  
klinikai onkológus.
Életműdíjjal tüntették ki Altorjay 
Istvánt, a Debreceni Egyetem Álta-
lános Orvostudományi Kar egyetemi 
tanárát. Az elismerést a Szent-Györ-
gyi Albert Orvosi Díjakkal együtt 
adták át a Magyar Tudományos Aka-
démián tartott rendezvényen. Az elis-
merést minden évben olyan 40 év fe-
letti orvosnak ítéli oda a Szent-Györ-
gyi Albert Orvosi Díj zsűrije, aki 
rendkívüli odaadással, tudományos 

igényességgel és humanitárius szem-
lélettel viseltetik a páciensei iránt, és 
Szent-Györgyi Alberthez hasonlóan 
inspirálja és tanítja a környezetében 
dolgozó fiatalabb orvosokat.

Michael cooney: nicsak, ki lakik itt?!
A Bánfalvy Stúdió előadása. Április 25. 19 óra. Kapunyitás: 18:30.
 Lovarda
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Ha annak idején ilyen tanárom lett volna, lehet, hogy most biológus 
vagy kémikus lennék? Ezen gondolkoztam, miközben vele beszélget-
tem. Aztán persze gyorsan elhessegettem a gondolatot. Belőlem még 
ő sem tudta volna kihozni a mélyen szunnyadó érdeklődést a termé-
szettudományos tárgyak iránt. Az viszont biztos, hogy az óráin nem az 
ablakon kibámulva számoltam volna az utcán elhaladó autókat, és nem 
azon járt volna az eszem, hogy mi értelme ennek az egésznek, bárcsak 
vége lenne már. A Tóth Árpád Gimnázium biológia–kémia szakos ta-
nárának órái egészen mások lehetnek. Erről győződtem meg, amikor 
az iskolában beszélgettünk, és erre bizonyíték az is, hogy saját egykori 
diákja jelölte a MOL Mester-M díjra, amellyel azoknak az áldozatkész 
tanároknak, edzőknek a munkáját ismerik el, akik ösztönzik a tehetsé-
ges gyerekeket a sport, a művészet és a tudomány területén, miközben 
szakmailag és emberileg is tanítványaik példaképei. CívisCafé-interjú 
Gőz Józseffel a többi között a tanításról, az egymillió forinttal járó 
díjról, a futásról és arról, hogy szerinte mi a jó a gyerekeknek.

CívisCafé: Hogy kezdődött?
Gőz József: A Kossuth Lajos Tudományegyetemen végeztem 1994-

ben. Az első munkahelyem az Irinyi János Élelmiszeripari Szakközép-
iskola volt, majd visszamentem az egyetemre, és egy évig angol szakra 
jártam. Szakfordító és tolmács diplomát szereztem. Ezután a Hajdútej-
nél dolgoztam laborvezetőként, de rájöttem, hogy nem ez az én igazi 
világom. Hiányoztak a gyerekek; tanítani szerettem volna. A mindig 
megújuló közösségek, a diákok máig nagyon fontosak a számomra, ál-
landóan inspirálnak arra, hogy ne elégedjek meg azzal, amit addig el-
értem. Két évig voltam a könnyűipari szakközépiskola tanára, és lassan 
20 éve dolgozom a Tóth Árpád Gimnáziumban.

CívisCafé: Az egyetemre eleve azért jelentkezett, hogy pedagógus le-
gyen?

Gőz József: Tulajdonképpen 16 évesen, a Kossuth-gimnázium diákja-
ként eldöntöttem, hogy tanár leszek. A legszebb nyaraink azok voltak, 
amikor egykori általános iskolám, a Dózsa György csapatával táborok-
ba, hegyi túrákra, sátorozni jártunk. Magamban azon gondolkoztam, 
hogyan lehetne ezt a közösségi életmódot hosszú távon folytani, ebből 
foglalkozásszinten megélni. Hát úgy, hogy az ember elmegy tanárnak!

CívisCafé: A pedagógusokról azért nekem sokadszorra sem jutna 
eszembe a pénz. Inkább a pénztelenség…

Gőz József: Ez mindig érzékeny téma, de aki elég szerencsés ahhoz, 
hogy megfeleljen egy sor különféle feltételnek, és teljesíti az ezekhez 
kapcsolódó követelményszinteket, az manapság meg tud ragadni bizo-
nyos lehetőségeket. A 2013-ban bevezetett pedagógus életpályamodell 
sok ellentmondástól terhes, de a pályájuk derekán lévő kollégák – nem 
kevés munka árán – eljuthatnak a mestertanári vagy kutatótanári szin-
tig. Ez lehetőséget ad arra, hogy az iskolai munkájukra koncentrálva 
keressék a megélhetésüket. Mindez persze rengeteg időt és energiát 
igényel, hiszen a rendszer jelenlegi formájában inkább ösztöndíjra ha-
sonlít. Az elért fokozat nem végleges; rendszeresen – ötévente – meg kell 
újítani, és aki ezt nem tudja teljesíteni, a címet és a vele járó pénzt sem 
kapja meg a továbbiakban. A munkát egyébként így is, úgy is ugyanúgy 
végeznénk, csak a mostani helyzetben megszerezhető mellé a cím és 
annak anyagi vonzata is.

CívisCafé: Sokat változtak a gyerekek húsz év alatt?
Gőz József: Hogyne! Akárcsak mi, mindannyian. Objektív felmérések 
eredményei mutatják, hogy rövidebb ideig tudnak figyelni, nincs türel-
mük, nagyon nehéz őket rávenni a kitartó, hosszú, elmélyült munkára. 
Nekünk éppen az a dolgunk, hogy megtaláljuk a megfelelő eszközöket 
ahhoz, hogy felkeltsük és fenntartsuk az érdeklődésüket. Vannak gye-

Gőz József és a 
stresszmentes  

tananyag
A debreceni pedagógus 

ajtókat nyit.
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rekek, akik eleve úgy jönnek ide, hogy 
magukban hordozzák a belső indíttatást. 
A többieknek viszont valamilyen vonzó 
csomagolással kedvet kell csinálni a ta-
nuláshoz. Ehhez nyújtanak eszközöket 
a mostanában élményalapú, játékalapú 
tanításnak nevezett módszerek is.

CívisCafé: Mi ennek a lényege?
Gőz József: Például az, hogy hogy 
kreálunk egy problémát. 
Itt van a falon egy 
plakát, amely 
játékra hívja 
a diákokat. 
B ű n t é n y 
történt, ki 
kell nyo-
m o z n i , 
hogy va-
jon ki le-
hetett az 
e l k ö v e t ő . 
A diákok 
QR-kódokat 
vadásznak a 
telefonjukkal, és 
ezekből összeraknak 
egy olyan történetet, amely 
valamelyik tantárgyhoz kapcsolódik, 
a megoldásokat pedig be kell adni-
uk. A gyerek tulajdonképpen végig 
játszik, közben észre sem veszi, hogy 
megtanították valamire. A média szí-
nes, szagos, hangos, feltűnő informá-
ciókat zúdít a fiatalokra. Egy olyan 
tankönyv, amelyből mi tanultunk an-
nak idején, fehér alapon fekete betűk- 
kel, néhány ábrával, a mai gyerekek 
ingerküszöbe alatt marad. A korszerű 
tankönyvnek kisebb adagokra bontva, 
ingergazdag módszerekkel kell közöl-
nie a tudást, időnként játékosan, a for-
mákat fellazítva.

CívisCafé: Biológia-, kémiaórán 
mire helyezi a hangsúlyt?

Gőz József: Az attól is függ, hogy álta-
lános tantervű, vagy speciális osztályról 
beszélünk. A tagozatos diákjainknak 
nem mindig kell díszcsomagolásban tá-
lalni a tananyagot, hiszen ők azért jöttek 
a TÁG-ba, hogy magas szinten tanulják 
az adott tantárgyat. Nekik sokszor már 
önmagában az is motiváció, hogy felve-
hetik a fehér köpenyt, laboratóriumi esz-
közökkel dolgozhatnak, boncolhatnak. 
Egy normál osztályban más a helyzet, 
mert ott ül velem szemben 30 gyerek, 
akikből nem biológus, hanem például 

kiváló jogász, közgazdász, énekes, spor-
toló lesz.

CívisCafé: Őket a kémcső meg a pi-
petta nem biztos, hogy lázba hozza…

Gőz József: Nem feltétlenül. Emlék-
szem olyan, jó eszű diákomra, akinek 
a biológiajegyei sok fejfájást okoztak 
mindkettőnknek. Ma a saját területén 
elismert szakember, akinek a tanácsai 

nemegyszer voltak már segítsé-
günkre. Nagyon tanulságos 

volt nekem ez a történet. 
Miért is akarnék egy 

más területen te-
hetséges fiatalból 

erőnek erejével 
biológust csi-
nálni? Azokból 
a tantárgyakból, 
amelyek szá-
mára fontosak 

lesznek a tovább-
tanuláshoz, úgyis 

agyon van terhelve. 
Embertelen mennyi-

ségű anyagot kell a fejébe 
gyűrnie. Erre tegyek rá még 

egy lapáttal? A diákoknak 6-7 tan- 
órájuk van egy nap, egy héten ez 30-35 
óra, utána még elvárjuk, hogy tanuljanak 
2-3 órát otthon. Most vagyunk napi 9-10 
óránál, ami már több mint egy felnőtt 
munkaideje. És akkor még nem sportolt, 
nem barátkozott, nem volt a családjával, 
nem nézett csak úgy a levegőbe.
A gyerekpszichológusok szerint a ka-
masznak élettani szükséglete a „sem-
mittevés”, mert olyankor tesz rendet a 
fejében. Úgyhogy én azt mondtam ma-
gamban: ezeket a gyerekeket nem fogom 
még azzal is terhelni, hogy otthon képle-
teket magoljanak.
Nekik próbálok olyasmit kitalálni, 
amiben a digitális eszközök nagy se-
gítségemre vannak. Informatikai alapú 
játékokkal, interaktív alkalmazásokkal 
igyekszem színesebbé tenni a tananya-
got. Ezek az alkalmazások sokszor csak 
egy keretet adnak, amit tartalommal a 
tanár tölti meg. Például kvízeket tudunk 
összeállítani, amit a diákok csapatokban 
játszva oldanak meg. Összeállítok 25 kér-
dést a halak életműködéseivel kapcsolat-
ban, majd kivetítem a kvízt, a gyerekek 
pedig a telefonjukon adják meg az igaz 
vagy a hamis választ, amit a program 
rögtön értékel. Egymással versenyeznek, 
vesztes nincs, mert egyest nem lehet kap-

ni, viszont a győztes csapat tagjai jutal-
mat kapnak. Játék közben megtanulják, 
hogyan kell a másikkal együttműködni, 
közösen gondolkodni. Sokan saját ma-
guk is készítenek ilyen feladatsorokat, el-
küldik nekem, kijavítom, amiből szintén 
rengeteget tanulhatnak.

CívisCafé: Ez a fajta szemlélet azért a 
magyar iskolákban nem általános…

Gőz József: Az iskolák hagyományo-
san úgy működnek, hogy egy esélyed 
van, és ha azt elrontod, akkor kész, vége. 
Hármas, kisfiam, ülj le! Az említett fel-
adatokkal viszont el tudom érni, hogy 
az órának ebben a szakaszában min-
denki intenzíven, önállóan vagy csapat-
ban, és ami a lényeg, stresszmentesen 
a tananyaggal foglalkozik. Eközben én 
olyasmire is oda tudok figyelni, mint 
a szövegértés, a kifejezőkészség, a szó-
beli megnyilvánulás fejlesztése. A TÁG 
egyébként is egy innovatív környezet;  
nem vagyok egyedül ezzel a szemlélet-
tel. Hasonló eszközöket alkot, vagy leg-
alábbis vevő erre sok más kollégám is. 
Persze; a pedagógus mindig kételkedik. 
Sokat gondolkodom azon, hogy vajon a 
gyerekek így nem kapják-e meg túl köny-
nyen, kevesebb erőfeszítéssel a sikert. De 
abban bízom, hogy mégiscsak hasznos, 
amit csinálok, hiszen felnőttként – ha 
valamikor szükségük lesz rá – a neten 
percek alatt utánanézhetnek, milyen is a 
halak testfelépítése. Ezekkel a megoldá-
sokkal viszont sok mást is megtanulnak. 
Hiszem, hogy többet, hasznosabbat adok 
nekik, mint a puszta tananyag. Amióta 
gyermekeim vannak, a mások gyerekeire 
nézve is a sajátjaimat látom magam előtt, 
és ez jótékonyan tompítja a szigorúságot. 
A fiam az Ady-gimnáziumban rengeteg 
időt tölt a közösségi élet, műsorok, prog-
ramok szervezésével. A barátaival saját 
zenekaruk van, ő a diákönkormányzat 
vezetője, színdarabokban lép fel, művé-
szeti pályázatokon szerepel sikeresen. Ha 
valaki hozzá hasonlóan időt és energiát 
áldoz olyan alkotó tevékenységre, amely 
kívül esik a saját szakterületünkön, akkor 
ezt is kell értékelnünk, és abban támo-
gatnunk őt, hogy a saját világában kitel-
jesedjen. Ilyenkor akár még a mulasztott 
órák magasabb száma is megbocsátható. 
A lányom nyolcadikos a Hatvaniban. Ő 
a társasági élet, a művészeti tevékeny-
ség mellett minden iskolai területen is a  

Folytatás a következő oldalon.
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maximumot nyújtja, tanulmányi ver-
senyek állandó résztvevője, dobogós 
helyezettje. A hozzá hasonló diákjaink-
ra tekintve azért szoktam fohászkodni, 
hogy testben-lélekben-egészségben vi-
seljék el a rájuk nehezedő terhelést. Fia-
tal tanárként még azt gondoltam, hogy 
mind fehér lapként születünk, aztán 
majd a szüleink azzá nevelnek bennün-
ket, amivé szeretnének. Hála Istennek, 
ez nem így van. Mindig arra törekszem, 
hogy ne toljam erőszakkal a gyerekeket 
valamilyen irányba, hanem kinyissam 
nekik azokat az ajtókat, amelyek közül 
majd kiválasztják a számukra megfelelőt.

CívisCafé: Meglepte a díj?
Gőz József: Annál is inkább, mert nem 
tudtam róla, hogy jelöltek rá. Egyik este 
kaptam egy emailt, amiben értesítettek, 
hogy a tíz díjazott egyike lettem. Azért is 
nagy öröm ez, mert nem én pályáztam, 
nem „felülről” jött, 
hanem egyik 
végzett diá-
kom jelölt, 
aki ezzel kö-
szönte meg a 
mu n k á m at . 
Ennél objektí-
vebb visszajel-
zést nem kaphat 
egy pedagógus. 
Pusztán a közvet-
len környezetem-
ben, a TÁG-ban is 
nagyon sok olyan 
munkatársam van, aki 
ugyanígy megkaphatná 
ezt a díjat. Az én teljesít-

ményem nem rendkívüli ebben az isko-
lában. Az elismeréshez annyi plusz kell, 
hogy legyen néhány hálás diák, szülő, 
figyelmes kolléga, aki él a nevezési lehe-
tőséggel, amely egyébként bárki számára 
nyitott.

CívisCafé: Megvan már az 
egymillió forint helye?

Gőz József: Nem nehéz megtalálni. Öt-
let már bőven akad, bár a legtöbb nem 
tőlem származik. Néhány jó eszköz, egy 
laptop, egy jó futócipő, egy bicikli és egy 
gitár: nekem nagyjából ennyire van szük-
ségem, de ezek amúgy is megvannak.

CívisCafé: Szoktam látni a Nagy- 
erdőn futni. A díjra 400 edzőt és pe-
dagógust jelöltek, közülük tízen 
kapták meg. Ez az eredmény egy 
futóversenyen sem rossz…

Gőz József: Nem bizony! A debreceni 
Oxigén-kupán a tíz kilométeres erdei 
versenyeken az első harmadban szok-
tam végezni, a saját korosztályomban és 
abszolút kategóriában is. A futás nekem 
nemcsak sport, hanem szellemi felfrissü-
lés is. Olyankor jön az úgynevezett flow 
élmény, amikor az ember agya kitisztul. 
Nagyon sok új ötlet, amit aztán felhasz-
nálok a munkámban, az erdőben jut 
eszembe. Olyan is van, hogy csak egy-
szerűen túl sok volt a nap. Hazamegyek 
nehéz fejjel, futás után pedig visszajövök 
úgy, hogy a lábaim nehezek, a fejem vi-
szont könnyű, mert elrendeztem a gon-
dolataimat. Általában kétszer 10-20 ki-
lométert futok egy héten, de a maratont 
is lefutottam már négyszer.

CívisCafé: A másik hobbi a gitározás…
Gőz József: Lehet, hogy a gitározás volt 
az egyik alapja annak, hogy pedagógus 
lettem. A társaság mindig fontos volt 
számomra, a gitár meg, ugye, egy társa-
sági hangszer. A gimnáziumban a ked-
vesem tanított meg gitározni, onnantól 
kezdve együtt jártunk, gitározni is. Ha 
társaságban vagyok, a gitár ma is előke-
rül, általában klasszikus dalokat játszom, 
amolyan „Retró rádiós” stílusban.

CívisCafé: Kerek a világ…
Gőz József: Nem szoktam unatkozni. 
Nemsokára 50 éves leszek. Ha valaki né-
hány éve megjósolja, hogy eljutok idáig, 
azonnal kiegyeztem volna vele. Most 
már csak tartani kell ezt a szintet.

Takács Tibor
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#az adót megspórolhatod, 
a következményeket nem 

Európai Szociális
Alap

NVSZ_192x132mm_kreatív5.indd   1 2018. 11. 06.   9:26:28

NAGY  
VÁLASZTÉKBAN 

KAPHATÓK:
kül- és beltéri falfestékek, 

nemesvakolatok,  
glettanyagok, ragasztók, 

festéshez szükséges  
szerszámok, díszlécek,  

rozetták készletről,
gipszkartonok, profilok 

és kiegészítők.
HELYBEN  

számítógépes színkeverés.

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

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

DEBRECEN, FÜREDI ÚT 57-59.  
Tel/fax: +36 52 249-972, +36 70 635 7140

Nyitva tartás: H-P: 730–1730, SZO: 730–1230

F E S T É K C E N T R U MF E S T É K C E N T R U M

ÚJ PANNON FESTÉKÜZLETÜNK
a White Boxban!

DEBRECEN, DERÉK U. 100/B.  
Nyitva tartás: H-P: 730–1730, SZ: 730–1230

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2019. ÁPRILIS 5-TŐL MÁJUS 10-IG.

TAVASZINDÍTÓ AKCIÓ  
a Fest-É-Ker-nél  

a százalékok és a kedvező árak bűvöletében!
Boróka oldószeres
vékonylazúr; 2,5 lit.

6290 Ft/db
2516 Ft/l

Sadolin Extra
sf. vastaglazúr; 2,5 lit.
10 % kedvezménnyel
9780 Ft helyett CSAK

8800 Ft/db
3520 Ft/l

Düfa mélyalapozó;
5 lit.

2790 Ft/db
558 Ft/l+ 10% grátisz =  

15,4 l

Polifarbe diszperziós
beltéri falfesték; 14 lit.

4220 Ft/db
274,03 Ft/l

Ytong  
falazóelemek,

OSB lapok,
Isover üveggyapot és

Knauf kőzetgyapot
hőszigetelők akciója

-10 %
kedvezménnyel!!!

Baumit Standard
csemperagasztó; 25 kg.

1090 Ft/db
43,6 Ft/kg

Adeplast beltéri glett
0-6 mm; 20 kg

BEVEZETŐ ÁR!
1995 Ft/db

99,75 Ft/kg

Platinum színes beltéri
falfesték ; 5 lit.

6995 Ft/db
1399 Ft/l

Tilatex beltéri falfesték;
16 lit,

5555 Ft/db
347,2 Ft/l
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Debrecen lehet az  
autóbuszgyártás fellegvára
Folyamatosan bővül a termékkínálat.

Tavaly decemberben állt forgalomba Debre-
cenben az első helyi fejlesztésű és gyártású 
Mercedes-Benz busz. A debreceni gyárban 
azóta is folyamatos a munka: megkezdték a 
Low entry alvázra történő gyártását, a Volán 
részére pedig készre gyártják, szerelik a Mer-
cedes-Benz Conecto típusú alacsony padlós, 
városi, 12 méteres buszokat. A tervek szerint 
idén 100-200 buszt értékesít a vállalat.
Kossa György, az ITK Holding Zrt. el-
nök-vezérigazgatója elmondta, a megren-
delési számok megkövetelik a bővítést, így 
a Déli Ipari Parkban, az oktatási és fejlesztési 
központ mellett egy 3000 négyzetméteres 

csarnok építését készítik elő. Reménye-
ik szerint 2020 végére legördülhet az első  
autóbusz a gyártósorról.
A vállalat nagy figyelmet fordít az utánpót-
lásra is, a telephelyen szakmunkásképzés fo-
lyik. A közeljövőben növekedni fog a diákok 
száma, akik a műhelyben megtanulhatják 
a buszok felépítését. A Határ úton végzik a 
városban közlekedő buszok nagyjavítását is: 
a járműveket majdnem a szerkezeti eleme-
kig visszabontják, ezt követően újraépítik a 
belsejét és a külsejét is. A tanuláson kívül a 
munkafolyamat másik haszna, hogy ennek 
köszönhetően „nagy felújított” autóbuszok 

közlekednek a forgalomban a meglévő Volvo 
buszok esetében is.
Az ITK telephelyén folyamatosan bővül a 
kínálat: a szakemberek egy új, eddig be nem 
jelentett alacsony padlós buszon dolgoznak, 
melyet készre gyártanak. Ez azt jelenti, hogy 
a vezetékeket és a fülkerészt is nekik kell be-
szerelni, majd üzembe is helyezik a járművet. 
Emellett készítik elő a Sprinter buszok gyár-
tását annak érdekében, hogy egy magasabb 
kategóriás járművel lepjék meg az utazókat.
– Év végén szeretnénk bemutatni egy újabb 
típust is, melyről egyelőre annyit árulhatok 
el, hogy InterCity kategória, azaz magas 
padlós jármű, mely egy távolsági, városközi 
besorolást takar.
– Újabb technológiai folyamatokon dolgo-
zunk, mely az automatizálást vetíti előre;  
a járműiparban újdonságnak számít. Nem 
utolsósorban a 12 méteres, elektromos haj-
tású autóbuszok fejlesztési fázisán munkál-
kodunk, hogy 2022-2023-ban megjelenhes-
senek a piacon. Nem kapkodunk, üzleti vál-
lalkozás vagyunk, üzleti tervek mentén ha-
ladunk, s lépésről lépésre készítjük elő, hogy 
meghatározóak legyünk Európa színterén. 
Ezt a folyamatot éljük meg a Debrecenben 
élő emberekkel, együtt, közösen, sikeresen – 
mondta Kossa György.
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Brokkolipüré, vegán fasírttal
Hozzávalók a brokkolipüréhez: 1 nagyobb krumpli, 1 kisebb répa (kb. 6 dkg),  
240 g brokkoli (ez a fagyasztott súlya), ízlés szerint só, bors, sómentes delikát,   
kb. 3-4 dl víz. Hozzávalók a fasírthoz: 100 g Szafi Free vegán proteines fasírtalappor,  
1 g fokhagymapor, 30 g reszelt sárgarépa, 35 g reszelt cukkini, 2 nagyobb csipet  
sómentes delikát, 10 g frissen facsart citromlé, 80 g víz, kókuszolaj a sütéshez.

Elkészítése: A felkockázott krumplit, 
répát feltesszük főni annyi vízben, ami 
éppen ellepi. Ha felforr, sóval, borssal, só-
mentes delikáttal ízesítjük. Amikor kezd 

puhulni, hozzáadjuk a brokkolit (Aki friss 
brokkolit használ, egyszerre is fel tehet 
főni minden zöldséget). Öntünk még hoz-
zá kevés vizet. Mire kiolvad a brokkoli, 

és újra felfő a víz, meg is puhul minden 
zöldség. A végén botmixerrel pürésítjük 
az egészet. A fasírthoz én most Szafi Free 
vegán proteines fasírtalapport használ-
tam. A csomagolás hátoldalán található 
recepttel dolgoztam, annyi eltéréssel, 
hogy a répának kb. felét cukkinivel he-
lyettesítettem, és petrezselyem helyett  
2 nagyobb csipet sómentes delikátot  
tettem bele. 
 Jó étvágyat kíván: Rózsa Éva

http://izutazas.blogspot.coM/

Tönkölykiflik
Hozzávalók: 140 g tk. tönkölyliszt,  
45 g sima tönkölyliszt, 3 g só, 8 g eritrit, 
15 g élesztő , 110 ml langyos (házi)  
növényi tej, csipetnyi cukor, 14 g kissé 
megolvasztott margarin.

Elkészítése: Langyos tejben pici cu-
korral felfuttatjuk az élesztőt, majd a kissé 
megolvasztott margarinnal és a többi hoz-
závalóval tésztát gyúrunk. Letakarva kb. 
45 percig kelesztjük olajjal kikent tálban. 
Ezt követően három egyenlő részre vágjuk 
a tésztát, és lazán gömbölyítjük. Letakar-
va további 10 percig pihentetjük. Ezután 
olajjal lekent felületen nagyon vékonyra, 
háromszög alakúra nyújtjuk, szélesebb vé-
génél feltekerjük, és kiflit formázunk. Míg 
a sütő előmelegszik, 10-15 perc, addig is 
lefedve pihentetjük a kifliket. Mielőtt be-
raknánk sülni, vízzel lekenjük. 230 fokon 
kb. 14 percig sütjük.



11CívisCafé HIRDETÉS
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PÉTER BENCE

KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT,  ÉRTÉKESÍTÉS u Kölcsey Központ, jegypénztár (Debrecen, Hunyadi utca 1-3; +36 52 518  400, e-mail: info@fonixinfo.hu). Belépők  a  koncertek 
előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.kodalyfilharmonia.jegy.hu weboldalon is válthatók! A műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk!
ELÉRHETŐSÉG u 4025 Debrecen Simonffy utca 1/c.  •  +36 52 500 200  •  info@kodalyfilharmonia.hu  •  www.kodalyfilharmonia.hu  •  facebook.com/kodalyfilharmonia

Partnereink:Produkciós partnerünk: Támogatóink:

SZTÁRFELLÉPŐINK u Péter Bence – zongoraművész, zeneszerző  / Réz András – filmesztéta /
KÖZREMŰKÖDIK uKodály Kórus Debrecen (karigazgató: Szabó Sipos Máté) / Kodály Filharmonikusok Debrecen
VEZÉNYEL uSomogyi-Tóth Dániel
JEGYÁR u 3900 Ft, 2900 Ft

A CAFÉ KODÁLY BEMUTATJA: HOLLYWOOD ÉS A MAGYAROK
közönségtalálkozó a hangverseny fellépő művészeivel

Apolló mozi, Kertész Mihály terem, 2019. május 29., 17 óra

VENDÉGEK u Péter Bence zongoraművész, zeneszerző és Somogyi-Tóth Dániel a Kodály Filharmónia 
Debrecen igazgató-művészeti vezetője, a koncertek karmestere
A BESZÉLGETÉS MODERÁTORA u Réz András filmesztéta

HOLLYWOOD ÉS A MAGYAROK
A KODÁLY FILHARMÓNIA DEBRECEN ÉVADZÁRÓ HANGVERSENYEI

BÉRLET

BÉRLET

2019. május 30. 19:30
2019. május 31. 19:30

Kölcsey Központ,
Nagyterem
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Coloplast Hungary Kft.

A dán székhelyű és tulajdonú Coloplast gyógyászati segédeszközök 
gyártásával és értékesítésével foglalkozik. A Coloplast olyan 
termékeket és szolgáltatásokat fejleszt, melyek kifejezetten 
személyes/intim egészségügyi problémákkal élő emberek életét 
könnyítik meg. Ezt hívjuk intim egészséggondozásnak. Üzletágaink: 
sztómaterápia, urológia és kontinencia, seb- és bőrkezelés. 
Világszerte több mint 12 000 embert foglalkoztatunk.
 
Magyarországon két gyár található, az egyik Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében, Nyírbátor városában. A dániai cég 
leányvállalataként a Coloplast Hungary Kft. 2001 szeptemberében 
kezdte meg termelését Tatabányán. Itt elért sikereinknek is 

köszönhetően, 2007 őszén átadtuk nyírbátori telephelyünket, ahol 
ma már több mint 2 200 munkavállaló alkalmazásával készülnek 
termékeink. Bízunk abban, hogy modern skandináv vállalati 
kultúránk a régió egyik vonzó és meghatározó munkáltatójává teszi 
vállalatunkat.

Létszámunk folyamatosan növekszik, és itt a lehetőség, hogy Te is 
a tagja légy! Ha érdekel technikus, raktáros állás, 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.

Experts of the data driven world. A DataExpert egy közel  
80 fős középvállalat Debrecenben, amely ötvözi egy nemzetközi 
nagyvállalat előnyeit azokkal a jó tulajdonságokkal, amelyekkel csak 
egy lokális munkaadó rendelkezhet. Mi vagyunk Közép-Európa 
legnagyobb független kérdőív-programozással, adatfeldolgozással 
és adatvizualizációval foglalkozó vállalata. Miért szeretnek minket a 
munkatársaink? 
1.  Mert olyan projektekkel érnek el látványos eredményeket, 

amelyekkel gyakran hatással vannak a teljes cég életére. Évente 
több mint 3000 projektet szállítunk az ügyfeleink számára, ami azt 
jelenti, hogy a DataExpertnél Te is olyan eredményeket érhetsz 
el, amelyekre igazán büszke lehetsz. 

2.  Mert a képzési kultúránk kiemelkedő a városban.  
A kollégáinknak személyre szabott terv alapján fejlődnek. Egy 
átlagos hónapban több mint 6 soft skill és szakmai tréning zajlik 
a cégünknél, ami éves szinten 300 alkalomnál is több képzést 
jelent. Garantált, minden munkatársunk azon a területen fejlődik, 
amelyen a legnagyobb hasznát veszi. 

3.  Szeretünk utazni. Az ügyfeleink külföldi nagyvállalatok, akikhez 
gyakran utazunk egy meeting erejéig. A tavalyi évben több 
mint 154 000 kilométert utaztunk, rendszeresen járunk Európa 
nagyvárosaiban, az USA-ban és időnként Ázsiában is. Nézd meg, 
milyen nálunk az élet!#dataexpert_debrecen

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, 
melynek célja, hogy verseny- és piacképes szakmát adjon a tanulók 
kezébe. A DSZC mára közel 13 000 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 növekedjen a modern termelésbe bevonható, 
jól képzett, megbízható, széles körű alapismeretekkel rendelkező 
szakképzett munkaerő létszáma. Várunk mindenkit, aki szakmát 
szeretne tanulni!

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

dszc@dszc.hu
www.dszc.hu

Diehl AviAtion hungAry Kft.

A Diehl Aviation egy németországi székhellyel rendelkező 
részkonszern, melynek tevékenységi köre a repülőgépgyártáshoz 
(főként Airbus, Boeing és Embraer típusú utasszállítókhoz) 
kapcsolódik. 

Magyarországi történetünk 2011-ben Nyírbátorban kezdődött, 
amikor a – német anyavállalattal együttműködve – hazánkban 
elsők között sajátíthattuk el a repülőgépgyártás technologóiáját.

A sikeres gyártásnak köszönhetően a Diehl ismét bizalmat 
szavazott Magyarországnak; a megnövekedett piaci igényekhez 
igazodva megnyitottuk debreceni mérnök- és szolgáltató 
központunkat.

Nyitott pozícióinkon keresztül egyedülálló karrierlehetőséget 
kínálunk a repülőgépiparban nyírbátori és debreceni 
munkavégzéssel.

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.
DAC-debrecen-jobs@diehl.com

www.diehl.com/aviation-hungary/hu

DKV Debreceni KözleKeDési zrt.

A közösségi közlekedés területén, a városi személyszállítási 
tevékenységben társaságunk, a DKV Debreceni Közlekedési 
Zrt. több mint 130 éves múlttal rendelkezik. Vállalatunk Európa 
egyik legmodernebb járműflottájával, valamint folyamatosan 
megújuló infrastruktúrával rendelkezik. Jövőképünket tekintve 
mindig olyan célokat tűzünk ki magunk elé, hogy működésünket, 
gazdálkodásunkat dinamikussá és áttekinthetővé tudjuk 
alakítani, az utasok és az ügyfelek elvárásának megfelelően. 
Az utasorientált szemléletre épülő stratégiánk célja a 
közösségi közlekedést igénybe vevő utasok megtartása és az 
eddig más közlekedési 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 munkakörülmények és munkafeltételek 
megteremtésével a munkavállalóink elégedettségét növeljük. 

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

hr@dkv.hu 
www.dkv.hu 
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FAG MAGyArorszáG IpArI KFt.

A Schaeffler-csoport globálisan tevékenykedő autóipari és ipari 
beszállító. A legmagasabb minőség, a kimagasló technológia 
és a fejlett innovációs erő jelentik a Schaeffler-csoport tartós 
sikerének alapját. Motorokba, sebességváltókba és járművekbe 
gyártott precíziós komponensekkel és rendszerekkel, valamint a 
sokrétű ipari felhasználásra alkalmas gördülő- és csúszócsapágy-
megoldásaival a Schaeffler-csoport már napjainkban is döntő 
mértékben járul hozzá a „Holnap mobilitásához.” 2018-ban a 
technológiai vállalat mintegy 14,2 milliárd eurós árbevételt ért el. 

Közel 92 500 munkavállalójával a Schaeffler a világon az egyik 
legnagyobb családi tulajdonban lévő vállalat, mely több mint 
50 országban telepített közel 170 gyárával olyan világméretű 
hálózattal rendelkezik, mely termelőüzemeket, kutatási és 
fejlesztési részleget és forgalmazó cégeket foglal magába. 
Több mint 2. 400 2018-as szabadalmi bejegyzéssel a Schaeffler 
Németország második leginnovatívabb vállalata a DPMA (Német 
Szabadalmi Hivatal) szerint.

4031 Debrecen, Határ út 1/D
+36 52 581 740
job@schaeffler.com

http://www.schaeffler.hu

Fischer Personalservice Gmbh

Szeretne Németországban dolgozni? Szeretne rendszeres 
jövedelmet biztosítani magának és családjának? Akkor 
nálunk jó helyen jár! 

Miben vagyunk más, mint a többi állásközvetítő cég?
Nálunk személyes kapcsolattartás van 7 nyelven, közvetlen 
kapcsolat a főnökséggel és a könyveléssel.
Közel 50 fő magyar honfitársunk dolgozik nálunk.
Segítségnyújtás a német családi pótlék ügyintézésében és az 
adókategória-váltásban. 
Minden pénteken meleg étellel várjuk dolgozóinkat, nyaranta 
grillezünk a teraszon. 

Családias környezet és hangulat. 
A cégnek saját szállásépületei vannak Stuttgartban,ahol 
személyesen fogadjuk az új dolgozóinkat és  így hosszú távú munkát 
biztosítunk Önnek egy adott cégnél. 
Az első munkanapon személyesen kísérjük az új dolgozóinkat a 
munkahelyre. Ingyenes munkaruházatot is biztosítunk kollégáinknak.

Fischer Personalservice a Fischer-csoport tagjaként egy vezető 
szolgáltató céggé nőtte ki magát a dél-németországi régióban. Több, 
mint 29 éve támogatunk több mint 500 céget munkavállalókkal 
Stuttgart és környékén. 
Csatlakozz Te is a csapatunkhoz! Keress fel minket bátran!

Augsburger Straße 193, 
70327 Stuttgart, Németország

Dudás Csilla
+49 711 230 789 75
+49 163 20 40 666

dudas@fischer-personalservice.de
www.fischer-personalservice.de

Generali Biztosító zrt.

Generali Magyarország
A Generali Értékesítési Hálózatában mindenki megtalálja a helyét. 
Különbözünk, mégis összetartunk. Mindenben segítünk, hogy 
sikeres legyél a közös és saját céljaid elérésében. Nemcsak 
keressük a lehetőségeket, de meg is teremtjük őket, hogy biztos 
jövőt építhessünk ügyfeleinknek és magunknak.
SZABADSÁG. Nálunk soha többet nem kell szabadságot kivenned, 
te osztod be az idődet a saját főnöködként. Te döntöd el, mikor és 
honnan dolgozol, nem kell választanod a munkád és a magánéleted 
között. Mi kereteket adunk a munkádhoz, rajtad múlik, hogy mit hozol 
ki ezekből a lehetőségekből.

KIHÍVÁS. Bármelyik úton indulsz is el, tele lesz kihívásokkal és 
fejlődési lehetőségekkel. Itt folyamatosan tanulunk, izgalmas 
képzésekkel segítünk kihozni magadból a maximumot. Támogatjuk 
szakmai fejlődésed, hogy mindig felkészült legyél a termékekből és 
a szakmai újdonságokból.
TAPASZTALAT. Mi pénzügyi tanácsadókat, értékesítőket, 
vállalkozókat képezünk. Nálunk olyan tapasztalatokat szerezhetsz, 
amelyek elkísérnek egész életeden keresztül.
Nézd meg, milyen lehetőségeket tartogat számodra az értékesítői 
karrier a Generali oroszlánjai közt! Benned van az oroszlán?
www.bennedazoroszlan.hu

4025 Debrecen, Piac utca 49-51.
+36 20 2129372

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

Miért érdemes 
az E.ON-nál dolgozni?

www.eonkarrier.hu

Sokszínű, lelkes csapatunkba izgalmas feladatokkal várunk! 
Felelős munkaadóként arra törekszünk, hogy kollégáink 
a hivatásukban és a magánéletükben egyaránt ki tudjanak 
teljesedni, odafigyelünk a munka-magánélet egyensúlyra, 
bónuszt adunk és egészségügyi csomagot kínálunk.

Velünk tartasz?

Miért érdemes 
az E.ON-nál dolgozni?

www.eonkarrier.hu

Sokszínű, lelkes csapatunkba izgalmas feladatokkal várunk! 
Felelős munkaadóként arra törekszünk, hogy kollégáink 
a hivatásukban és a magánéletükben egyaránt ki tudjanak 
teljesedni, odafigyelünk a munka-magánélet egyensúlyra, 
bónuszt adunk és egészségügyi csomagot kínálunk.

Velünk tartasz?

E.on

Miért érdemes 
az E.ON-nál dolgozni?

www.eonkarrier.hu

Sokszínű, lelkes csapatunkba izgalmas feladatokkal várunk! 
Felelős munkaadóként arra törekszünk, hogy kollégáink 
a hivatásukban és a magánéletükben egyaránt ki tudjanak 
teljesedni, odafigyelünk a munka-magánélet egyensúlyra, 
bónuszt adunk és egészségügyi csomagot kínálunk.

Velünk tartasz?
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Hankook Tire

HSA Kft.

A HSA Kelet-Magyarország egyik legsikeresebb munkaerő-köl-
csönző és -közvetítő cége, közel húszéves szakmai tapasztalattal, 
több tízezer álláskeresőt korrekt munkához juttatva. Hiszünk ab-
ban, hogy a munka világának úgy kell működnie, hogy a munka-
vállalóra ne robotként nézzenek, ezért maximálisan odafigyelünk 
a nálunk dolgozó emberekre. 

Munkaerő-kölcsönzőként garantáljuk, hogy munkavállalóink folya-
matosan be vannak jelentve és minden hónapban eljuttatjuk nekik 
a részletes bérpapírjukat, hiszen nálunk nincsenek titkok, sem rej-
tett költségek. Szükség esetén saját gépjárműinkkel ingyenesen 
szállítjuk a munkavállalóinkat oda-vissza a távolabbi települések 

és a munkahely között, mert tudjuk, hogy ez milyen fontos segít-
ség sokaknak. Munkaerő-közvetítőként kvalifikált szakembereket 
keresünk a cégek részére, amelyek a legjobb álláslehetőségeiket 
kifejezetten rajtunk keresztül hirdetik meg.

Mindezek mellett belső HR-csapatunk dinamikusan fejlődő cé-
günk számára is folyamatosan toborozza az új munkatársakat. 
Honlapunkon (www.hsakft.hu), illetve debreceni irodánkban  
(Széchenyi utca 48.) személyesen is lehet tájékozódni az aktuális 
álláslehetőségeinkről.

4025 Debrecen, Széchenyi utca 48.
+36 80 980 045

info@hsakft.hu
www.hsakft.hu

IT ServIceS Hungary

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 4 500 főt foglalkoztat.
Vállalatunk egyedülálló módon az ICT-szolgáltatás teljes port-
fólióját nyújtja, fő szakterületeink a rendszerintegráció és az in-
formatikai 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.  

Kollégáink IoT, Big Data és Mesterséges intelligencia megoldá-
sokat is fejlesztenek, emellett – többek között – agilis és desing 
thinking módszertanok segítségével terveznek.
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 
tapasztalattal rendelkező IT szakemberek számára egyaránt.

MillPark, 
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 2/B

+36 (52) 238-300
FMB-TS-ITSH-Info@t-systems.com

www.it-services.hu

Finom ételek a Globusszal

A Globus Zrt. a francia Eureden cégcsoport tagja. Sokéves terme-
lői tapasztalata révén méltán nevezhetjük a zöldségek magyar 
szakértőjének. 1924 óta a zöldségkonzervek széles választékát ké-
szíti: kukoricát, zöldborsót, vörösbabot és mindent, amire szükség 
lehet a mindennapokban, valamint amivel egyszerűen készíthetünk 
finom ételeket egész évben.

Az állásbörzén várjuk leendő munkavállalóinkat az alábbi nyitott 
pozíciókban: villanyszerelő, géplakatos, erősáramú berendezés 
szerelő, betanított munka. A betanított munkásokat május végétől 
októberig szezonális munkára várjuk.
Amit biztosítani tudunk: hosszú távú munkalehetőség, cafeteria, 
törvényi szabályozásnál magasabb műszakpótlék, utazási támo-
gatás, illetve szerződéses járat, éves bónusz.
Találkozzunk a Debreceni Állásbörzén!

Globus Zrt.

4030 Debrecen, Monostorpályi út 92.
+36 52 508 124
+36 52 508 169

allas@globus.hu
www.globus.hu
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CÉGBEMUTATÓ
Az EURINGS Ipari és Kereskedelmi Részvénytár-
saságot 2000-ben alapította a többségi részese-
désű olasz Massucco Industrie SPA, a német FAG  
Kugelfischer Georg Shafer AG.
A cég székhelye és egyben telephelye Debrecenben, 
a Kassai út 137. szám alatt található egy tradicionálisan 
csapágygyártó ipari bázison, mintegy 6500 
négyzetméter területen.
Az EURINGS Zrt. tevékenységi köre a fémalakítás, 
fémfelület-kezelés, fémmegmunkálás, ipari fém-tö-
megcikk-gyártás. A cég termékei süllyesztékes ková-
csolással előállított félkész- és késztermék csapágy-
gyűrűk, elsősorban a gép- és járműipar számára. 
Meglévő elméleti termelési kapacitásunk körülbelül  
10 000 tonna, mely – különböző minőségű acél feldol-

gozása mellett – éves szinten közel 8000 tonna ková-
csolt termék előállítását teszi lehetővé.
A 19 éve Debrecenben lévő és működő gyárunk ma 
már közel 130 főt foglalkoztat.
Piacaink:
ipari alkalmazások:
• vasúti,
• légi,
• autóipari,
• szélerőmű  

Munkaköreink:
• gépi kovács
• raktáros
• CNC forgácsoló
• hőkemence-kezelő
• karbantartó

ELÉRHETŐSÉGÜNK:
EURINGS ZRT., 

4028 Debrecen, Kassai út 137. 
tel.: +36 52 525 200 • fax: +36 52 525 206 

e-mail: titkarsag@eurings.com

CÉGBEMUTATÓ
A MITOR Korlátolt Felelősségű Társaságot 2007-ben 
alapította az olasz Massucco Industrie SPA.
A cég telephelye Debrecenben a Kassai út 137. szám 
alatt található, az Eurings Zrt. szomszédságában, 
amelynek többségi tulajdonosa szintén a Massucco 
Industrie SPA. A két cég tevékenysége és működése 
szorosan összefonódik.
A MITOR tevékenységi köre a fémmegmunkálás, ezen 
belül csapágygyűrű-forgácsolás. A cég az Eurings Zrt., 
esetenként a Massucco Industrie SPA és a Mibex 
által szállított félkésztermék-csapággyűrűk további 
megmunkálását – esztergálását, fúró, maró, illetve 
bélyegző műveletekkel kiegészítve – végzi a gép- és 
járműipar számára. Új tevékenységként 2017-ben, az 
edzőkemence beüzemelése-átadása után hőkezelés is 
szerepel tevékenységünkben.

A Mitor forgácsoló tevékenyégét bérmunkában 
végzik vevői: a tulajdonos Massucco Industrie SPA, 
az Eurings Zrt. és a Mibex számára, mely cégek az 
általuk megmunkált termékeket európai piacvezető 
csapágyipari vállalatoknak továbbítják.
Üzemünk ma már közel 90 főt foglalkoztat.
Munkaköreink:
• gépkezelő
• gépbeállító
• edzőkemence-kezelő
• termék-előkészítő

ELÉRHETŐSÉGÜNK:
MITOR Kft.  

Debrecen, Kassai út 137.
telefonszám: +36 52 525 200
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A Joker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetkezet vezetői 
1995 óta foglalkoznak munkaerő-szervezéssel. Szakmai ta-
pasztalatunknak köszönhetően az Ön munkaigényét is képe-
sek vagyunk megbízhatóan megvalósítani. Hogyan spórolhat 
Ön időt, pénzt és ráfordított energiát hatékony munkaerő-szer-
vezéssel? Jó hír, hogy már léteznek alternatív megoldások, 
mint például a munkaerő-szervezés. Így megspórolható a mun-
kaügyi adminisztráció, és költségként elszámolható. Milyen 
anyagi és szakmai előnyökhöz juthat, ha ránk bízza magát? 
Diákmunka során Önnek nem kell bajlódni a munkavégzés-
hez 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 szabad-
ság, betegség miatti munkakiesés. Milyen esetekben érdemes 
a diákmunkát igénybe venni? A következő területeken nagy 
tapasztalattal rendelkezünk: • csomagolási, könnyű fizikai, 
adminisztratív, call centeres munkák, • szabadidős, hostess, 
fordítási, fürdőszolgáltatási tevékenységek.

Joker Diák Munkaerőszervező iskolaszövetkezet

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

www.jokerdiak.hu

Kedplasma

Miért érdemes plazmát adni?

A KEDPLASMA Magyarország az élet áramlása mellett kötelezte 
el magát. Ez azonban csak a donorok önkéntes közreműködésével 
valósulhat meg. Az ő éltető adományuk, vagyis a vérplazma az, 
ami segít küldetésünk teljesítésében. A tőlük kapott plazmából 
állítunk elő különféle terápiás szereket, amelyek jelentősen 
meghosszabbítják, vagy épp megmentik a súlyos, nem egyszer ritka 
betegségben vagy rendellenességben szenvedők életét.

A legtöbb ilyen gyógyszer esetében az emberi vérplazma jelenti az 
egyetlen nyersanyagforrást, ami laboratóriumi úton nem állítható elő. 

A plazma felbecsülhetetlen értékkel bír: már egyetlen donációból 
származó mennyiséggel is több mint 40 kisbaba életét lehet 
megmenteni, ugyanakkor több ezer adagra is szükség lehet ahhoz, 
hogy ki lehessen fejleszteni olyan fehérje alapú terápiás készítményt, 
mely egyetlen személynek mindössze egy évre elegendő.

Az adományozás révén létfontosságú orvosi kezelést kaphatnak 
égési sérültek, rákos betegek, szervátültetettek vagy éppen 
legyengült immunrendszerű emberek. A plazmából kinyert 
véralvadási faktoroknak köszönhetően, a vérzési rendellenességgel 
– például hemofília – küzdők életminősége javulhat.

Debrecen, Péterfia Corner, 
Malompark Bevásárlóközpont

+36 80 180 063
peterfia.recepcio@kedplasma.com

www.facebook.com/PlazmaKozpontDebrecenPeterfiaCorner

Kőröstej tejfeldolgozó és KeresKedelmi Kft.
Kőröstej csoport
Ahol a világhírű magyar sajtok készülnek

Az 1989-ben alapított Kőröstej csoport Magyarország vezető 
sajtgyártója. Termelésünk kétharmada igényes exportpiacokra 
kerül; öt kontinens több mint 40 országába értékesítünk termékeket. 
Sajtjaink az Egyesült Államoktól legtávolabbi partnerünkig,  
Új-Zélandig viszik a magyar élelmiszeripar jó hírét. Az 
exportpiacokon való jelenlétünk állandó fejlesztéssel jár; egyes 
szegmensekben nemzetközi téren is a Kőröstej csoport sajtjai 
jelentik az etalont. Mindezt a hazai és nemzetközi sajtversenyeken 
elért kiemelkedő eredmények, díjak is igazolják.

A Kőröstej Kft. négy nagy hagyományokkal rendelkező üzemet 
működtet Magyarországon, melyekben évente összesen mintegy 
30 ezer tonna sajtot gyártanak. A naponta feldolgozott 400 ezer 
liter tejet minden üzemünk kizárólag Magyarországról, főleg 
helyi termelőktől szerzi be. Munkatársaink száma megközelíti az 
1000 főt; ezzel hátrányos helyzetű régiókban is a legnagyobb 
foglalkoztatók közé tartozunk. 
Hajdúböszörményi üzemünk mind méretében, mind munkavállalói 
számában a legnagyobb a cégcsoporton belül.  
Fontos számunkra a szaktudás megőrzése, a technológia 
fejlesztése, munkavállalóink.

2745 Kőröstetétlen, Abonyi út 2.
+36 1 349 35 21

mail@korostej.hu 
https://hu-hu.facebook.com/hajdusajt/

www.korostej.hu 

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

Füzesgyarmat: Modern gépparkban, modern körülmények 
között folyik a gyártás. A KUKA Hungária Kft. az egyik legnagyobb 
munkahelyteremtő cég Békés megyében. A cég legfontosabb 
gyáregysége Füzesgyarmaton van, közel 24 000 négyzetméter 
alapterülettel.
Temesvár: Robotok szervizelése külföldön? 2016-tól a KUKA 
Robotics Hungária egy új oktató- és szervizközpontot nyitott 
Temesvárott. Az itteni telephelyen folyik a KUKA robotok oktatása 
a romániai és bulgáriai partnerek részére.

Új kihívások, nemzetközi környezet és innováció: keress meg 
bennünket, és legyél a csapatunk tagja!

KUKA HUngáriA Kft.

2335 Taksony, Fő út 140.
+36 24 501 600

job@kuka-robotics.hu 
www.kuka.com 

Biztos állás, karrierlehetőség a Magyar Postánál
 
A Magyar Posta Zrt. munkatársakat keres Hajdú-Bihar megyében 
alap- és középfokú végzettséggel, több munkakörbe is.
A Posta az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója, biztos mun-
kahelyet jelent a dolgozóknak évtizedek óta. Ha alap- vagy közép-
fokú végzettséggel rendelkezik, és szeretne hosszú távon stabil 
munkahelyet, akkor jelentkezzen a debreceni állásbörzén vagy 
postáinkon. 
Amit kínálunk: az alapbér mellett béren kívüli juttatást, egyéb 
munkaköri ösztönzőket, szociális juttatásokat, például üdülési 
lehetőségeket vagy nyári táborozási lehetőséget gyermekeknek. 

Bizonyos munkakörökben rugalmas munkaidőt kínálunk, emellett 
képzéseinkkel támogatjuk a kollégák szakmai fejlődését is. Szá-
mos megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatunk és 
családbarát munkahelynek számítunk. Egyes állások betöltésé-
hez szakmai végzettség nem előírás, a Magyar Posta ebben az 
esetben biztosítja az alapképzést az újonnan belépő dolgozóinak, 
valamint további kiegészítő képzéseket is.

Várunk mindenkit szeretettel április 26-án a Debreceni Állásbör-
zén, személyre szabott ajánlatokkal.

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 
+36 30 772 9769

karrier@posta.hu
https://www.posta.hu/karrier/allasok
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               • Családias légkör
              • Közösséget alkotunk

             • Használhatod a kreativitásodat
            • Tervezhető munkaidő

           • Hosszú távra szóló,
             biztos munkahely

           • Forgalom után járó prémium
            • Targoncavezetői jogosítvány

              megszerzésének a lehetősége
           

Jelentkezés az állásbörzén személyesen, vagy hust324hr@praktiker.hu emailcímen.

HA MINDENRE VAN TÖBB ÖTLETED!
VÁRUNK A CSAPATUNKBA!

Álláslehetőségeinkért keresd fel a
thyssenkrupp.hu/karrier oldalt!

Jelentkezz most:
- az allas@thyssenkrupp.com címen*, vagy
- a www.thyssenkrupp.hu/karrier oldalon, vagy
- önéletrajz leadásával a gyár portáján!
(cím: 4002 Debrecen, Rugó utca 1. – A Vezér utcai bejáratnál)

*Tájékoztatunk, hogy önéletrajzod elküldésével hozzájárulsz, hogy személyes adataidat a thyssenkrupp Components Technology 
Hungary Kft. (székhely: 1113 Budapest, Daróczi út 1-3. cjsz: 01-09-887088) mint adatkezelő, a https://www.thyssenkrupp.hu/
hu/adatvedelem cím alatt elérhető adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

Légy részese a jövőnek!

Csatlakozz a thyssenkrupp

debreceni csapatához!
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Manz Hungary gépgyártó Kft.
A Manz Hungary Gépgyártó Kft. a németországi Manz AG 
leányvállalata. Dieter Manz 1987-ben alapította a céget, ami 
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. Debrecenben nagy hegesztett 
alépítményeket, komplett szerelt egységeket, valamint 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 közös 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

Máv-Csoport

Miért válaszd a MÁV-csoportot?

Mert...
•  az ország egyik legnagyobb, folyamatosan fejlődő vállalatcsoportja 

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

konferenciákkal támogatjuk;
•  pályakezdőként is csatlakozhatsz hozzánk;

•  folyamatban lévő tanulmányaid alatt szakmai gyakorlati, 
szakdolgozat-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 cafeteria juttatást, önkéntes 

nyugdíjpénztári hozzájárulást, valamint egyes vállalatainknál 
utazási kedvezményt kínálunk.

1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54–60.

www.mavcsoport.hu/karrier

McDonalD’s
A Cserháti Family Kft. a McDonald’s Magyarország Étterem- 
hálózat Kft. debreceni franchise-partnere.
Jelenleg négy McDonald’s éttermet működtetünk Debrecenben. 
Vállalkozásunk fő tevékenysége éttermi, mozgó vendéglátás.   
Négy éttermünk összesen 130-140 fő állandó munkavállalót és  
60-80 diákot foglalkoztat. 
Éttermeinkbe különféle pozícióra keressük leendő munkatársainkat. 
Szakképzettség nem feltétel, saját munkavállalóink tanítják be az 
újonnan belépőket.

A munkavégzés több műszakban történik, rugalmas munkaidő- 
beosztással.  
Az alapfizetés mellett extra juttatásaink:
• személyzeti fogyasztás, 
• McDonald’s kedvezménykártya, 
• bónuszok.

Ha szeretnél egy jó hangulatú csapatban dolgozni, fiatalos 
környezetben karriert építeni, jelentkezz hozzánk!

Az MKB Bank elkötelezett működésének folyamatos optimalizá-
lása mellett. Ennek megfelelően választja ki új munkatársait, gon-
doskodik meglévő munkatársainak folyamatos továbbképzéséről, 
szakmai fejlődésről és biztosítja számukra a magas színvonalú és 
inspiráló környezetet.

Az MKB Bank folyamatosan figyelemmel követi az új ügyfelek 
személyes igényeinek alakulását. Az így szerzett tapasztalatok 
alapján az MKB Bank aktívan támogatja az online banki megoldá-

sok hazai fejlesztéseit és ezzel párhuzamosan sikerrel honosítja 
meg Magyarországon az ügyfelek legmagasabb szintű kiszolgá-
lását biztosító nemzetközi vívmányokat. Bankunk célja a gyors és 
teljes körű ügyfélkiszolgálás, az egyedi, egyszerű és gyors ügy-
intézés biztosítása. Digitális megoldásaink egyre szélesebb körű 
alkalmazásával párhuzamosan erősítjük személyes tanácsadási 
szolgáltatásainkat. Ügyfeleink számára folyamatosan fejlesztjük 
termékeinket, szolgáltatásainkat: munkatársaink számára erős és 
vonzó munkáltatói márka kiépítésén dolgozunk.

MKB BanK Zrt.

1056 Budapest, Váci utca 38.
+36 1 327 8600

mkb@mkb.hu
www.mkb.hu

A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület 2007-ben létrejött, mára 
országos működésű, foglalkoztatási célú civil szervezet. Alapítói és 
tagjai sok éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a munkaerő-köl-
csönzés, közvetítés, felnőttképzés és humán erőforrás menedzsment 
területén. Aktívan támogatják a tartósan munkanélküliek, a megvál-
tozott munkaképességűek, valamint a pályakezdők munkaerő-piaci 
megjelenését, munkába állítását oktatási és ismeretterjesztő tevé-
kenység kifejtésével, foglalkoztatásuk elősegítésével.
A megalakulástól kezdve folyamatosan bővültek a munkaerő-piaci 
szolgáltatásainkat, számtalan 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, motiváci-
ós levél elkészítése) • álláskeresési tanácsadás, munkatanácsadás, 
pszichológiai tanácsadás • munkalehetőségekre történő közvetítés, 
munkába állás segítése, utókövetés.

Főbb szolgáltatásaink a munkáltatóknak 
• munkakör feltárás, munkakörelemzés • munkáltatói fórumok szer-
vezése, érzékenyítés • munkaerő közvetítés • munkaerő felvétel se-
gítése, utókövetés.

Munkaerőpiacon Maradás egyesület

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

info@mpme.hu
www.mpme.hu
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A texasi székhelyű Flowserve 2016-ban Debrecenben alapította 
meg első és egyetlen globális pénzügyi szolgáltató központját az 
EMEA és NAM régiók támogatására.

A szervezet ma már közel 300 munkavállalót foglalkoztat, és 
jelenleg Debrecen mellett egy új budapesti lokáción bővül.

2018-ban egy mérnöki kutatás-fejlesztési központot is nyitottak 
Budapesten, a Global Technology and Engineering Centert 
(GTEC). A GTEC kulcsfontosságú erőforrásközpontként szolgál 
innovatív termékmegoldások kutatásában és fejlesztésében.

Az alábbi területeken vannak jelenleg nyitott pozícióink:

Pénzügyi terület

Accounts Payable Accountant
Accounts Receivable Accountant
General Accountant
Reporting

Mérnöki terület

Product Engineer – Design-to-Value
Product Engineer – Computational Fluid Dynamics
System Project & Standardization
LPG Engineer

Experience in motion

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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 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 Deb-
recenben. Az elmúlt 15 évben 200 fős cégből több mint 1400 
főt foglalkoztató munkáltatóvá nőttük ki magunkat. Folyamatos 
fejlődésünk mellett büszkék vagyunk emberközpontú vállalati kul-
túránkra és arra, hogy olyan rendszereket biztosítunk a mérnökök 
és tudósok számára, melyek megváltoztatják a bennünket körül-
vevő világot. Ügyfeleink között olyan cégek szerepelnek, mint az 
Airbus, a Subaru és a Hyundai, de termékeinket a NASA is hasz-
nálja a kutatásaik során. Az innováció melletti elkötelezettségünk-
nek köszönhetően az NI Hungary Kft. ma már – az elektronikai 

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

NatioNal iNstrumeNts 

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

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

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 állítanak elő, valamint különböző 
alapanyagú műanyag tubusokat gyártunk Svájcban (Oberdiess- 
bachban), Indiában (Silvassában) és hazánkban (Debrecenben), 
továbbá 2019 májusától USA-Wilsonban lévő telephelyen 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, mint a prége-

lés, szitázás, válszínnyomott, ofszet technológia. Tubusaink főként 
kozmetikai és fogászati termékek csomagolóanyagául szolgálnak.
Egyre több környezettudatos tubust állít elő a Neopac, melyekkel 
hozzájárulunk egy zöldebb jövő megteremtéséhez. Termelőüze-
münkben folyamatos munkarendben, 12 órás műszakbeosztásban 
dolgoznak munkatársaink. Adminisztratív területen heti 40 órás mun-
kaidő-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 az allas@neopac.com címre.

Neopac HuNgary Kft.

4031 Debrecen, Hoffmann u. 1.
+36 52 870 137
allas@neopac.com

www.neopac.com

OpenhOuse OrszágOs Ingatlanhálózat

Openhouse Debrecen Ingatlaniroda

Az Openhouse 14 éve a hazai ingatlanpiac megkerülhetetlen 
ingatlanközvetítő hálózata. A magyar tulajdonú cég sikerének 
titka a minőség melletti elköteleződés, ami elsősorban a prémium 
szintű, személyes igényekre szabott ügyfélkiszolgálásban valósul 
meg. 
Profilunk: Debrecen és környékének legnagyobb új- és használt- 
ingatlan-választékát kínáljuk; kereső ügyfeleinknek díjmentes  
ingatlanközvetítő szolgáltatással, valamint hitelügyintézéssel állunk 
rendelkezésére.

Az Openhouse Debrecen, Hadházi út 1–3. szám alatti irodájába 
keres ambiciózus értékesítő munkatársakat.

Amit nyújtunk:
• Inspiráció
• Modern munkakörnyezet
• Kimagasló jövedelemlehetőség
• Stabil vállalati háttér
• Professzionális képzési rendszer
• Gyors karrier

4034 Debrecen, Hadházi út 1–3.
+36 30 518 4849

debreceningatlan@oh.hu
www.debrecen.oh.hu

Problémamegoldó társ a mindennapokban

A Pannon-Work Csoportban valamennyien azon dolgozunk már 
30 éve, hogy minden ügyfelünk – úgy a cégek, mint a munkavál-
lalók, tagok – hasznosnak ítéljék a velünk való együttműködést. 
A Pannon-Work Csoport országos irodahálózattal rendelkezik, 
16 hazai kirendeltségen várjuk ügyfeleinket.
Szolgáltatási portfóliónk a munkaerő-kölcsönzéstől a -toborzás, 
-közvetítés, fejvadászat tevékenységeken keresztül az eseti,  
alkalmi munkaerőhiány megoldásáig terjed, de szakértő segítői 
vagyunk ügyfeleinknek az iskolaszövetkezeti diákmunkák és a 
nyugdíjasok munkaerőpiacra történő reintegrációja terén is.  

A Pannon-Work Csoportban kidolgozott eljárási rendszerrel, 
felkészült toborzási csapattal sikeresen kutatjuk fel a környező 
országok munkaerő-piacáról a megfelelő munkavállaló-jelölteket. 
2018-ban már több száz dolgozót illesztettünk magyar foglalkoz-
tatók munkaszervezeteibe a szomszédos országok állampolgárai 
közül.  
Arra törekszünk a mindennapokban, hogy különféle státuszú dol-
gozóink érezzék a megbecsülésünket. Ügyfeleink felé pedig a jö-
vőt abban látjuk, hogy emberi erőforrás igényeire olyan komplex 
megoldást találjunk, amellyel hatékony, megfelelő ár-érték arányú 
és szakértő HR-szolgáltatóként vívjuk ki bizalmukat hosszú távon, 
mert a Pannon-Work – Társ a munkában.

Pannon-Work Zrt.

4025 Debrecen, Simonffy utca 13.
+36 52 530 315

debrecen@pannonwork.hu
www.pannonwork.hu

Kik vagyunk? 
Egy olyan fogászati szoftver megalkotói, amellyel nem titkolt 
célunk, hogy új dimenziót nyissunk a fogászati iparban. Tervkészítő, 
CRM-, diagnosztikai és beszédfelismerő rendszerünk egyedülálló 
a fogászati szoftverek piacán, amit szeretnénk globálisan 
elterjeszteni.  

Cégünk több mint 10 éves tapasztalattal és biztos anyagi háttérrel 
rendelkezik. A sikerünk érdekében munkánk minden területén a 

maximumot nyújtjuk, mind a szoftverfejlesztés és -tesztelés, a 
marketing és az ügyfelekkel történő ügyintézés során is.
Irodánk Debrecen szívében található, munkavállalóink számára 
biztosított a kellemes, modern munkakörnyezet, illetve a szakmai 
és anyagi háttér. Ami nagyon fontos még, hogy nálunk lelkességből 
és jókedvből sosincs hiány! Itt a helyed, ha érdekelnek az 
újdonságok, kreatív és innovatív személyiség vagy, illetve célod 
fejlődni, tapasztalt mentoroktól tanulni, és tagja lenni egy igazán 
jó, fiatalos, pörgős csapatnak!

PlanMaster Fogászati szoFtver KFt.

4024 Debrecen, Piac utca 22. 2/6.
+36 70 943 4871
info@planmaster.hu

planmaster.hu
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Cégünk 2009-ben alapított középvállal-

kozás, mely mára nagyvállalatok beszál-

lítójaként működik a vegyipar, élelmi-

szeripar, olajipar, autóipar és energetika 

területén. 

Tevékenységünk magában foglalja komp-

lett technológiai, gépészeti rendszerek 

generálkivitelezését, illetve az ezeket a 

rendszereket alkotó egyedi berendezé-

sek tervezését, gyártását, telepítését, 

helyszíni szerelését és karbantartását. 

2017 elejétől működik újonnan épült, 

1300 m2 alapterületű szerelőcsarno-

kunk, mely 40 tonna darukapacitással 

rendelkezik. Üzemünk bővítésével le-

hetőségünk nyílik új termékek előállítá-

sára, ezáltal további üzleti kapcsolatok 

kiépítésére. 

A Zolend Kft. 2016 szeptemberétől csat-

lakozott a felsőfokú duális képzési prog-

ramhoz. Ennek keretében a hallgatók 

– az egyetemi elméleti képzés mellett – 

gyakorlati szaktudásra és tapasztalatra 

tehetnek szert. Így a leendő mérnökök 

komoly előnnyel és jobb esélyekkel lép-

hetnek a munkaerőpiacra.

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu
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Plazma Pont

Nyújtsd a kezed, és ments életeket!
„Egy karnyújtás! Ennyi elegendő, hogy vérplazmáddal beteg 
embereken segíts!”
A Plazmaszolgálat Kft. országosan 9 központtal rendelkezik. Célunk, 
hogy a magyar betegek magyar donorok által adott plazmából 
készült gyógyszereket kaphassanak. A plazmaadás a véradás 
egy speciális formája, mely során csak a vérplazmát veszik le.  
A plazmából többféle gyógyszert állítanak elő, melyek általában igen 
súlyos, életveszélyes betegségek gyógyítására szolgálnak.
Mit nyújtunk mi? – Évente akár 270 000 forint juttatást!
•  Kiemelt figyelmet fordítunk plazmaadóink rendszeres 

egészségügyi szűrésére. 

•  Plazmaadóinkat az egészséges életmódra neveljük, hiszen a napi 
2-3 liter folyadékbevitel és a zsírszegény táplálkozás feltétele a 
plazmaadásnak.

•   A plazmaadás évente 45 alkalommal lehetséges, amely után 
plazmaadásonként 4000 forintos készpénzes költségtérítést 
biztosítunk, ami minden 4. és a 45. alkalommal 5000 forintra 
módosul. Ezen felül plazmaadóink minden alkalommal 2000 
forint utalványhoz, minden 4. és a 45. alkalommal pedig 1000 
forint utalványhoz juthatnak!

Látogasd meg standunkat a Debreceni Állásbörzén és 
jelentkezz hozzánk egy ingyenes egészségfelmérésre!

4025 Debrecen, Széchenyi utca 31.
+36 80 111 011

info@debrecenplazma.hu
http://plazmaadas.hu/

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

RichteR Gedeon nyRt.

A Debrecen gazdaságában meghatározó szerepet betöltő 
Richter Gedeon Nyrt. biotechnológiai üzeme 2012-ben kezdte 
meg működését a Határ úti Ipari Parkban. Azóta további jelentős 
fejlesztések történtek, melynek eredményeképpen 2016-ban a 
bioszimiláris készítményeket fejlesztő és gyártó részleg tovább 
bővült, 2018 márciusában pedig átadták a Molekuláris Biológiai 
Laboratóriumot. Ezekkel a lépésekkel a debreceni beruházás 
összértéke immár meghaladja a 40 milliárd forintot. A kutatói 
és gyártói kapacitás bővítése ugyanakkor megnövekedett 
igényeket támasztott a meglévő irodai infrastruktúrával szemben, 
melyet a Richter további 2 milliárd forintos beruházással kívánt 
megoldani. Az új, közösségi és irodai funkciókat ellátó, modern 

épületkomplexum kialakítása és jövőbeni működtetése épp 
olyan magas színvonalról tanúskodik, mint ami a vállalat K+F és 
gyártási folyamatait jellemzi. A Richter kiemelten kezeli a magasan 
képzett, elkötelezett munkaerő itthon tartását, ezért inspiráló és 
versenyképes környezetet kíván biztosítani munkavállalói számára.   

1103 Budapest, Gyömrői út 19–21. 
4031 Debrecen, Richter Gedeon u. 20. 

+36 1 505 7382 
www.richter.hu 

RobeRt bosch eneRgy and body systems Kft. & RobeRt bosch PoweR tools Kft. 
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. A folyamatos fejlődés 
eredményeképpen mára csaknem 5 500 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. 

A Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. 2001 
novemberében alakult Miskolcon. Itt zajlik az úgynevezett „Home 

and Garden” üzletághoz tartozó Bosch kézi- és kerti szerszámok, 
valamint 2014 novemberétől az úgynevezett „kék termékvonal”, 
azaz a professzionális felhasználásra szánt ipari kéziszerszámok 
gyártása is.

A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.-t 2003 nyarán 
alapították. Jelenleg az elektromos hajtások üzletág termékeit, 
befúvó motorokat, motorhűtő ventillátorokat, ablaktörlő 
rendszereket, valamint elektromos fékrásegítőket, kormányzást 
segítő szervomotorokat és az elektromos meghajtású kerékpár, az 
eBike meghajtó egységét gyártjuk.

3526 Miskolc, Robert Bosch Park 3.
hr_miskolc@hu.bosch.com

www.bosch.hu

RR Donnelley a világ vezető nyomdaipari és kommunikációs 
szolgáltatásokat nyújtó nemzetközi  vállalata.
Erősségeink: innováció, folyamatos fejlődés, 
megbecsülés, elkötelezettség.
Az iparágban több mint 150 éve vagyunk jelen 370 helyszínen, 
30 országban közel 42 000 munkavállalóval.
Magyarországon 14 éve működünk. Debrecenben ofszet 
nyomtatással és dobozgyártással foglalkozó, évről évre 
fejlődő telephellyel rendelkezünk, míg komáromi irodánk 
szakértői támogatást nyújt. 

Elsődleges fontosságú számunkra a MUNKABIZTONSÁG, 
valamint dolgozóink jóléte, melyet CSALÁDBARÁT PROGRAMOK 
és MUNKAVÁLLALÓI KEDVEZMÉNYEK támogatnak.
Jelentkezőket várunk nyomdai, kötészeti, csomagolástech-
nikai szakértő; gépmester és gépkezelő munkakörökbe, továbbá 
szakmai előképzettséget nem igénylő betanított munkára. An-
gol nyelvtudással keresünk kollégákat munkabiztonság, környezet-
védelem, minőségügy, ügyfélszolgálat, IT, logisztika, HR és egyéb 
támogató területekre.
52/506-410* https://www.rrdonnelley.hu/allas/

RR Donnelley MagyaRoRszág Kft.

4031 Debrecen, Kígyóhagyma utca 7.
+36 52 506 410

allas@rrd.com
https://www.rrdonnelley.hu/allas/
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hirdetési lehetőségekért, megjelenésért, egyedi ajánlatokért

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

Papp-Dorcsák Nikolett  / +36 30 648 5874  /  dorcsak.nikolett@civishir.hu
Varga-Sziky Anita  / +36 30 647 7255  / sziky.anita@bdrmedia.hu

Trans-Sped Csoport
A mi utunk a Te utad is!

A Trans-Sped Csoport komplex logisztikai szolgáltatást nyújt 
az ország számos pontján: 16 regionális központtal, közel 800 
munkavállalóval gondoskodik a megrendelők gyors és hatékony 
kiszolgálásáról, legyen szó fuvarozásról, szállítmányozásról, 
raktározásról, vagy akár vámügyintézésről, termelési, illetve 
értéknövelő logisztikai tevékenységekről. 

A Trans-Sped Kft. jelenleg is várja leendő kollégáit az ország 
egész területén!

Tudjon meg többet, látogasson el honlapunkra és jelentkezzen a 
nyitott álláshelyekre!
www.trans-sped.hu/karrier
toborzas@trans-sped.hu
f/transsped

Trans-sped KfT.

4030 Debrecen, Vámraktár u. 3.
+36 52 510 120
info@trans-sped.hu

www.trans-sped.hu

TRANZIT CSOPORT
A Tranzit Csoport 1990-ben családi vállalkozásként indult. Cégcso-
porttá a vállalat az elmúlt közel 30 évben fejlődött. A Tranzit Csoport 
elsősorban sovány vízi szárnyas – kacsa és liba – tenyésztésével 
és feldolgozásával foglalkozik; ez 2017-ben kiegészült csirkeneve-
léssel és -feldolgozással. A cégcsoport saját márkája a fogyasztók 
körében is jól ismert Goldenfood.
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 fő munkavállaló 

•   vezető szerepet töltünk be a magyar húsliba-piacon és Európá-
ban 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 honlapunkra: 
www.tranzitker.hu

TranziT-Ker zrT.

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

hr@tranzitker.hu
www.tranzitker.hu

Veolia energia Magyarország zrt.
A Veolia a magyar energia-, víz- és hulladékgazdálkodási 
piac egyik vezető szereplője. A vállalatcsoport mintegy  
2 500 alkalmazottja számos település, intézmény és iparvállalat 
számára nyújt szolgáltatásokat az erőforrásokkal való hatékony 
gazdálkodáshoz, miközben vízi közmű és távfűtési üzletágai 
családok százezrei számára biztosítják az ivóvizet és tízezrei 
számára a hőszolgáltatást.

Vállalatunk folyamatosan bővül; ennek köszönhetően a következő 
pozíciókba keresünk általában munkavállalókat:
• Kazángépész
• Villanyszerelő
• Elektrikus
• Laboráns
• Nehézgépkezelő
• Hegesztő
• Különböző szellemi pozíciók2040 Budaörs, Szabadság út 301. 

+36 20 269 8365
katalin.kiraly@veolia.com

https://www.veolia.hu/hu
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Legyél Te is Boschos!
www.bosch.hu/karrier

Új kollégákat keresünk az alábbi területeinkre:

Részletekért csekkold a bosch.hu/karrier oldalunkat!
          
                                              Alkossunk maradandót.

Összeszerelő operátor
Gépbeállító
Karbantartó technikus
Minőségbiztosítási 
technikus
Sor- és célgépépítő Sor- és célgépépítő 
technikus
Sorvezető

Szerviz technikus
Beszerzés
Applikációs termék 
fejlesztés
Autóipari 
folyamatfejlesztés
GyártástámogatásGyártástámogatás
Karbantartás
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Az egyik Piac utcai lottózóba beszéltük meg a találkozót. Amikor beléptem, 
éppen a monitor előtt ült, az aktuális meccseket böngészte, mint mondta, 
ha van pénze, nem telik el úgy nap, hogy ne töltene ki legalább egy Tipp-
mix-szelvényt. Aztán átsétáltunk a szomszédos kávézóba, ahol a csinos és 
mosolygós pincérlány már messziről előre köszönt neki. A felszolgáló hely-
lyel kínált bennünket, és pontosan tudta, hogy Árpád egy presszókávét kér 
tejszínnel és kevés cukorral. Csatlakoztam hozzá, miközben megjegyeztem: 
talán nem véletlen, hogy ez lett a törzshelye, szerencsés ember, akit egy ilyen 
bájos teremtés ekkora örömmel fogad… A szája sarkában megjelenő mo-
soly sok mindent elárult, leginkább azt, hogy aki annyi mindenen átment, 
mint ő, az képes értékelni igazán az élet valóban legapróbb örömeit is.

A 65 éves Lieb Árpád mélyről indult,  
de még annál is mélyebbről kellett visszakapaszkodnia.
A tét az élete volt, de megugrotta azt a lécet, amit csak nagyon kevesek-
nek sikerül.
Sváb faluban, Vállajon nőtt fel egy szegény családban. Apja fogatos volt 
a helyi tsz-ben, anyja ugyanott kapálással jutott némi pénzhez. A tanu-
lás volt a mindene, és ahogy telt az idő, egyre inkább érezte, csak akkor 
tud kitörni ebből a közegből, ha folyamatosan képzi magát. A szülők 
komoly áldozatvállalásának köszönhetően Miskolcra vezetett az útja, 
ahol felsőfokú technikumban gépésznek tanult. Ahogy mondja, surmó 
parasztgyerekként bekerült a művelt városiak közé, gyárigazgatók fiaival 
járt egy osztályba. Az első évek nem is mentek neki valami jól. Kitartása, 
akaratossága, hogy „majd ő megmutatja ezeknek” a harmadik év végére 
azonban meghozta az eredményt: a legjobb tanulók közé került, és ott is 
maradt az iskola befejezéséig.
– A gépiparban akkor még nem volt főiskolai képzés – emlékszik vissza. 
– A technikusi végzettség a mai üzemmérnöki diplomának felelt meg, 
de pont, amikor végeztünk, jött egy oktatási reform, és nem kaptunk 
diplomát. A szüleim és az osztályfőnököm szerette volna, ha egyetemre 
megyek, azonban úgy döntöttem, nem terhelem tovább a családi kasszát, 
inkább elmentem dolgozni.
Árpád első munkahelye a debreceni műanyaggyár volt, ahol művezető-
ként dolgozott, de a három műszak valahogy nem nyerte el a tetszését, 
így hamar továbbállt, a Hortobágyi Állami Gazdasághoz került.
– Jó beosztás, jó pénz, szolgálati lakás – sorolta új munkahelye előnyeit. 
– A katonaság közbejött, ám utána persze, hogy visszamentem Horto-
bágyra, de már a barátnőmmel, aki akkor terhes volt, és akit el is vettem 
feleségül. Aztán jött a második gyerek is, az asszony meg egyre inkább 
hazavágyott Mátészalkára. Nem volt mit tenni, visszamentünk, és a szal-
kai állami gazdaságban lettem termelésirányító. Megvolt mindenünk, új 
autó, új ház, de a házasságom nem működött. Nem voltam se jó férj, se jó 
apa. Sokszor részegen mentem haza, és bizony nem egyszer a gyerekek 
szeme láttára pofoztam fel a feleségemet.
Pia, nők, teljes összeomlás
Aztán jött a rendszerváltás, az állami gazdaságot fel kellett számolni, így 
a munkahelye megszűnt, a felesége pedig 1990-ben elvált tőle. Innentől 
pedig egyenes út vezetett a teljes züllés, a lecsúszás, összeomlás felé. Nők, 
szeszes ital minden mennyiségben. Eleinte még volt pénze bőven, albér-
letben lakott, feketén dolgozott. A pénz azonban hamar elfogyott, ma-
radt a koldulás, a padon alvás előbb Nyíregyházán, majd Debrecenben.
– Vagy nyolc évig éltem így, állandóan részeg voltam, és egyre betegebb 
lettem – mondja. – Volt, hogy már járni sem tudtam, egy idő után többet 
voltam a klinikán, mint az utcán, egyszer géppel hoztak vissza az élők 
közé. Ott ismerkedtem meg egy nővérkével, Hajnikával, aki rengeteget 
segített, sőt segít még mindig, pedig igazából semmi oka nem volt rá. Ha 
kellett, pelenkázott, és állandóan biztatott, hogy hagyjam abba az ivást, 

Nyolc év  
a pokolban:  

hajléktalanból 
lett boldog ember  

a debreceni férfi
Lieb Árpád új esélyt kapott  

az élettől, és ezt már  
nem szeretné eljátszani.
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mert szerinte sokkal többet érek annál, 
mint hogy alkoholistaként idő előtt meg-
haljak. Pontosan emlékszem a dátumra: 
2017. július 6-án az utcán feküdtem egy 
padon, amikor azt mondtam a közterü-
let-felügyelőknek, hogy szóljanak a Re-
fomixnak, jöjjenek ki értem, mert nem 
bírom már tovább.
Vigyázz, Árpi!
A hajléktalanszállón eltöltött éjszaka az-
tán valamit elindított Árpád lelkében. 
Az ott látott nyomorúságos sorsok rá-
döbbentették, hogy ez így nem mehet 
tovább, változtatni kell eddigi életén. 
Másnap reggel már úgy hagyta el a szál-
lót, hogy napközben többé nem akar ott 
tölteni egy percet sem, csak aludni ment 
vissza esténként. Az ivást abbahagyta, 
lassan két éve egy korty alkoholt sem 
ivott. Egyre erősebbnek érezte magát, és 
közben eszébe jutott, hogy ő már elérte a 
nyugdíjkorhatárt.
– Utánajártam a dolognak, és kiderült, 
hogy 84 ezer forint nyugdíjra vagyok jo-
gosult – magyarázta. – Azt hittem, örö-
mömben leesek a székről. Nem akartam 
elhinni; úgy voltam vele, biztos tévedtek 
a hivatalban. Nem sokkal később kaptam 

is egy újabb levelet. Na, gondoltam, rá-
jöttek, hogy elszámolták az összeget, ami 
igaz is volt, csakhogy nem kevesebb, ha-
nem több lett a nyugdíjam. Arról értesí-
tettek, hogy havonta 124 ezer forintot ka-
pok. Örömömben kiabáltam, ugráltam, 
olyan volt ez, mintha csoda történt volna.
Az igazi csoda azonban még csak ez után 
következett. Árpád ugyanis egy barátja 
unszolására szociális bérlakásra adott be 
igényt Debrecenben. Talán nem nehéz 
kitalálni: nyert a pályázaton! Egy Dobozi 
utcai egyszobás lakást kapott meg, amit 
egy kedves barátja, a törzshelyeként szol-
gáló lottózó alkalmazottja újíttatott fel, és 
berendezte bútorokkal is.
– Nagyon sokat, szinte mindent ennek a 
hölgynek köszönhetek – hálálkodott. – 
Tavaly november végén költöztem be, az 
ablakomból rálátok a hajléktalanszállóra. 
Amikor kinézek, mindig mondom is ma-
gamnak: vigyázz, Árpi, mert ha nem jól 
csinálod a dolgaidat, ide kerülsz vissza! 
Sokat köszönhetek a barátaimnak, akik, 
ha nincs pénzem, kisegítenek. Volt, aki-
től egy új tévét kaptam! Vallásos ember 
vagyok, ha nyerek a Tippmixen, mindig 
viszek Szent Antalnak is, egy ötszázast 

olyankor bedobok a perselybe. Lehet, 
hogy furcsa, amit mondok, de életemben 
most érzem magam a legboldogabbnak, 
főleg annak tudatában, hogy honnan si-
került visszakapaszkodnom.
Mondja ezt annak ellenére, hogy a most 
41 és 38 éves gyermekeit évtizedek óta 
nem látta. Próbálta felvenni velük a kap-
csolatot, de hiába. Azok után, amit annak 
idején otthon láttak, nem is csodálkozik 
rajta, hogy nem kíváncsiak rá.
Árpád napi rutinja szinte mindig ugyan-
az. Korán kel, aztán a tévében megnézi 
a híreket, utána a zenecsatornákon ször-
fözik egy darabig. A hajléktalanszállón 
leadja az ételhordót, amit délután fel-
vesz, így a vacsora kipipálva. A Piac ut-
cai lottózó egyetlen nap sem maradhat 
ki. Van úgy, hogy 10 nap alatt nyer 120 
ezret, de olyan is előfordul, hogy három 
hétig semmi sem jön össze. Ha kedve 
van, kisétál a Békás-tóhoz, ahol mindig 
van valaki, akivel szóba lehet elegyedni. 
A lottózó közelében lévő kávéház is ál-
landó program, ott jókat lehet beszélget-
ni a haverokkal. Na, meg persze ott van a 
csinos, mosolygós pincérlány is…

Takács Tibor

Egyedülálló módon, csak nálunk: 
szárazsó-terápia tisztított orvosi só szabályozott  
beporlasztásával, a legújabb fejlesztések felhasználásával. 

 sóterápiával egybekötött orr- és arcüregátmosás
 ingyenes tanácsadás
  minden korosztálynak megfelelő kialakítás  

(gyermek és felnőtt szoba)
 sóterápiával egybekötött foglalkozások
 ingyenes parkolás

A Fb oldal: https://www.facebook.com/somano.hu/

Bejelentkezés: +36 20 399 0611
Velünk játék a gyógyulás!

Nyitva tartás: 
Hétfő-Péntek: 8.00-18.00,

Szombat: 9.00-13.00 

ALLERGIA
MEGOLDÁS: 

szabályozott szárazsó terápia,
NEM CSAK GYEREKEKNEK.
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Az ország legnagyobb turisztikai seregszemléjére a szatmári tele-
pülés úgy bérelt standot méregdrágán, hogy igazából nem is volt 
mit eladnia. Még. – Semmink nem volt, de azt mondtuk, menjünk 
el, hogy megismerjék, megjegyezzék Cégénydányád nevét – em-
lékszik vissza Kelemen Róbert polgármester. – Vittük magukkal 
a mátészalkai Szatmár Néptáncegyüttest, a hajdú-bihari Bakator 
zenekart és Kádár Ferkó vándorfotográfust, Békésből. Egy hét alatt 
olyan hangulatot, szatmári életképet varázsoltak a cégénydányádi 
sátor elé, hogy ami díjat lehetett, besöpörték. Adj’ Isten Szatmár-
ban! – mondta a polgármester, kalapját megemelve.

Próba volt, elfogyott
A marketinget a háttérből segítette egy tehetséges nyíregyházi 
csapat, amelyiknek – egyebek között – az volt a feladata, hogy az 
internetre tegyen fel mindent, amiről úgy gondolja, amiatt Cé-
génydányádot majd keresni fogják. Úgy is tettek. Keresték is.
A Koca Csokiért. Nagyot is nézett Kelemen Róbert, amikor egy 
illető azzal állt elé a kiállításon, hogy nagyon sok Koca Csokit ven-
ne. Jó, vegyetek. De mi az? – kérdezett vissza a polgármester, aki 
hamar kivágta magát: „persze, mi gyártjuk, de még csak próba-
gyártás volt; elfogyott.” Kiderült: a roppant szellemes és tehetséges 
marketinges csapat addig ötletelt, míg kitalálta a Koca Csokit. Az 
ő fejükből pattant ki a véreshurka-chips is. Az egész „Adj’ Isten 
Szatmárban!” – ami viszont a polgármester ötlete – grafikai meg-
jelenítése is az ő munkájuk volt.
Kézműves, helyi termék
– Azok a szakemberek, akikkel mi dolgozunk, pörgős tempót dik-
tálnak, amihez fel kell zárkózni – mondja a 650 lelkes település 
polgármestere. Azért az okozott némi fejtörést Kelemen Róbert-
nek, hogy úgy kezdték el reklámozni a Koca Csokit, hogy nem 
is létezett. De nem sokáig. Régi jó barátja egy élelmiszermérnök 
hölgy, akit megkeresett, segítsen megoldani a problémát. Ő pedig 
megtervezte a Koca Csokit. Elkészült a teljesen kézzel gyártott 
termék: apró tepertődarabkák, étcsokoládéban. Egyedi, malackás 
csomagolásban. Ez a felnőtteknek szóló verzió. A gyerekeknek 
Pulya Csoki dukál: étcsokoládéba töltött szatmári szilvalekvár. A 
csoki marketingje annyira szárnyal, hogy a cégénydányádiak nem 
tudnak annyit gyártani, amennyi elég lenne. Először a kíváncsiság 
vezeti az embereket, hogy vajon miként fér meg egymással a teper-
tő és a csoki, aztán „kérek még”, merthogy ízlett. Egyik ötlet szüli 
a másikat – nemsokára fagyi is lesz, tepertődarabokkal a koca-, 
szilvalekvárral és a pulyaváltozat.
Adj’ Isten Szatmárban!
Hogy mit jelent az „Adj’ Isten Szatmárban!”? Mindent! Köszön-
tést, szlogent, egyesületet. Az egyesület finanszírozásában adták 
ki például Kölcsey és Kende levelezését, ami irodalmi csemegének 
számít. A polgármester, mint mondja: Szatmár az első. Meggyő-
ződése, hogy ez a vidék ma Magyarországon az első három között 
van, amit látni kell. Szatmár az egyenes gerincű emberek hazája. 
Ha rájuk lenne bízva minden, ez a terület ma vetekedne Győr-Mo-
son-Sopron megyével – állítja határozottan.
Menedzser
Kelemen Róbert 2010-ben lett Cégénydányád polgármestere. 
Amikor átvette a kasszát, 18 millió forint volt a hiány. A követ-
kező évet már 20 millió plusszal zárták. Önerőből, segítség nél-
kül. – Úgy építettük fel a falu működését, hogy minden termelő 
legyen. Mindent leépítettünk, ami felesleges volt, azaz teljesen más 
szemlélettel láttunk munkához. Elkezdtünk gazdálkodni, utána 

Koca Csoki,  
amit nem sertés… 

– bocs: sértés – 
ajándékba kapni

Ütősre sikerült  
Cégénydányád belépője  

a 2011-es Utazás Kiállításon.
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jöttek a felújítások – magyarázta. A kér-
désre, szerinte mi a polgármester legfon-
tosabb feladata, úgy felel: menedzselni a 
települést. Ő maga nem főállású, hanem 
vállalkozó, és szerinte ezért is vezeti más 
szemlélettel a falut.
–  Én nem értek semmihez – állítja Ke-
lemen Róbert. – Kereskedő vagyok, nem 
tudok például pályázatot írni – teszi hoz-
zá. Viszont megtalálja azokat az embere-
ket, akik tudnak. Olyan munkatársakkal 
veszi körül magát, akik értenek egy-egy 
területhez. Szomorúan mondja, hogy 
az értelmiség, az értelmesen gondolko-
dó emberek elmentek a környékről, s a 
fiatalok sem maradnak itt, hiszen ide 
nem jöttek munkahelyek. Mégis: – Szép 
lassan felépítettük ezt a települést, és be-
bizonyítottuk, hogy vidéken is meg lehet 
ma élni, ha vannak olyan emberek, akik-
nek vannak ötleteik. Cégénydányád ma 
a legnagyobb foglalkoztató a környéken 
– 40 főállású munkatárssal és közmun-
kásokkal. Itt van a legtöbb új munkahely, 
melyet az önkormányzat hozott létre, 
pedig nem is feladata. Jelentkeznek ide 
dolgozni más falvakból is, mert megéri 
– mondta.

– Pályázunk, nyertünk is, de megpróbá-
lunk mindent önerőből megoldani. Most 
építjük az önfenntartó, profi szociális 
ellátórendszert, amiért az ország másik 
végéből is szívesen jönnének majd ide 
– mesélte büszkén. Olyanok vagyunk, 
mint a csillag: ma világítunk, holnap 
nem lát senki – hozta a szép gondolatot, 
és ők azért dolgoznak, hogy Cégénydá-
nyád csillaga sokáig ragyogjon.
Szüpürcsöljünk!
A közösségi hálóra feltöltött 
képeket nézegetve nem talál-
tunk igazi „polgármesteres” 
– öltönyös, nyakkendős 
– képet Kelemen Ró-
bertről. Jobban is illik 
ahhoz, amit képvisel, 
a patyolatfehér vászo-
ning és a mellény, amit 
szívesebben visel. Eb-
ben könnyebb dolgozni. 
Ha kell, a pajtában helyet 
foglaló vendégeknek ebé-
det felszolgálni, közben a 
helyi termékekről, a faluról 
mesélni, Adj’ Isten!-t kurjantva 
kalapot emelni. Vagy éppen pálin-

kás butykossal a kézben Szatmár folyé-
kony aranyát kínálni. Mint azon a képen, 
ahol a háttérben, a molinón a felirat arra 
buzdít, hogy: „Szüpürcsöljél velünk!” 
Hogy mit jelent?
Hát mi mást, mint pálinkakóstolást! Az-
tán – neveti el magát Kelemen Róbert – 
eljön a pillanat, amikor már csak szüpür-
csölünk.

cservenyák kaTalin
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Hazudj még!
Ez van: kellenek az Apró mesék. Mindenkinek.

Aki különösebben nincs odáig a 
történelemért, mert idő előtt képes elve-
szíteni az érdeklődését a dolgok szövevé-
nyes szárazsága – mint politikai érdekek 
és túlerő, muníció és unásig megrajzolt 
bajtársiasság, térképek és poros csizma-
szárak – közepette, annak számára is 
értékes képeket vonultat fel a második 
világháborúban szétbombázott ország-
ról az Apró mesék nyitánya. A legtöb-
bünknek erről az időszakról még van el-
beszélt „hozománya”: (déd)nagyapáink 
ott lehettek a Don-kanyarban, hullott ki 
foguk, és csontos ujjaik között folyt ki az 
élet a rézbányákban, általuk generációk 
homlokára véste rá az emlékezet a szót: 
munkaszolgálat.
Nyomasztó örökséget támaszt tehát fel a 
Balázs Béla-díjas Szász Attila (A berni 
követ, Fél világ, Örök tél) rendezte mozi: 
a romok között éhezik a nép, üresek a 
csemegepultok, hiánycikk a hús, csak 
a remény eladó. Azt viszont mindenki 
megveszi. Az orosz frontról hazatérő 
Hankó Balázs (Szabó Kimmel Tamás) 
a még meleg, bűzlő pesti törmelékre 
gyöngyből épít virágzó üzletet: (ál)hírt 
hoz elveszett fiakról és rokonokról. Mi-
vel elegáns és jól beszél, bármit elhisznek 
neki. A korabeli unokázós csalónak egy 
ideig jól is megy a bolt, aztán rajtakapják, 
szétverik a képét, így hát vidékre rohan. 
Még meg sem szárad a vér a szája szélén, 
amikor az erdei házikóban menedékre 
talál, és egy nőre lel.
A bárányfoki vadonban szinte kínos, 
ahogy a János vitéz sztorija jön velünk 
szembe: csak itt Iluska a hétfői nagymo-
sás ürügyén nem szennyest hozott a víz 
partjára, hanem egy egycsövűt. A vadász 

felesége (Kerekes Vica) akár vígözvegy 
is lehetne, ha biztosan tudnánk, hogy a 
vadász meghalt a keleti hadszíntéren. De 
nem tudjuk, mert akkor vége is lehet-
ne a filmnek: Judit szívfájdalom nélkül 
megpihenhetne a sármos idegen mell-
kasán, de így marad egy kis izgalom. A 
hóba fagyott Oroszország borzalmairól 
életszerűen mesélő Hankó ettől fogva 
tesz róla, hogy a háború csak elnagyolt 
háttere legyen a filmnek: előtérbe lép a 
szerelmi szál, és az utolsó kockáig uralni 
is tudja azt.
Kerekes Vica és Szabó Kimmel Tamás 
úgy találkozik az erdőben, hogy szinte 
csak egy amatőr hiszi róluk, először lát-
ják egymást. A nő első nap a vacsora-
asztalhoz engedi a vadidegent, másnap-
ra meg már… máshova is. Való igaz: a 
nagy dolgok nem az idő függvényében 
dőlnek el, de a két főszereplő között va-
lahogy minden túl gyors – Judit nem 
sokat dilemmázik, hiszen vagy a vele 
és a közös fiukkal is brutális férjét csal-
ja meg, vagy a halottat. Mindkettő elég 
távol áll a bűntől. Hankó viszont olyan 
jó tróger maradhatna, ha nem szeretne 
bele ebbe a friss szépségbe, de beleszeret. 
Szóval egy kicsit még elnéztük volna a 
vívódást és a lelkiismereti tusát kettejük 

között és önmagukkal, de ezen a ponton 
a rendező sietősre veszi, hogy hangsú-
lyosabb legyen az ezt követő akció. A férj 
ugyanis hazatér. Hát persze, hogy haza. 
Csak már nem szarvasra megy, hanem 
a családjára.
A vadászt alakító Molnár Levente 
kifogástalan gonosz. Az a fajta, aki a 
nyers agressziót nem a harctérről hoz-
ta, hanem már eleve azzal ment oda. 
Tipikus hatalommániás: akkor él, ha 
bánt, s miközben kizárólag nadrágszíjjal 
kommunikál, még nem tudja, hogy az 
ilyen emberek kivétel nélkül eltiport lel-
kek, akiknek csak csúnyán érhet véget a  
snittje. Bárhol is vannak. Bárhogy is hív-
ják őket. Bárkit is szolgálnak.
A Junior Prima-díjas Szabó Kimmel Ta-
más még mindig csak 35 éves, lehet be-
lőle bármi, még egy új Cserhalmi is, de 
ha nem, akkor is a legjobb választás, ha 
valamilyen rámenős fa**fejet kell játsza-
ni, s ez nem volt másképp már a Társas 
játék című sorozat idején (2013) sem. 
Öntudatos alakítását csak az képes meg-
nyirbálni, hogy gyengéi a nők, közülük 
is leginkább a Kerekes Vicák, akiknek 
jelenlétében mintha egy kissé bambává 
válna a tekintete.
És ezzel Kerekes Vicát meg is koronáz-
tuk: az Apró mesék miatta jó film. Végig 
azt üzeni, hogy az elgyötört nő is nő, ami 
végül győzelmet arat majd a világ, de fő-
ként a saját körülményei felett. A férfiak 
nagy és magasztos küzdelmei ellenére a 
háborút végül ő nyeri.   
Az Apró mesék fordulatos, élvezhető 
mozi, amiben azzal együtt páratlanul 
szépek a képek, hogy szarvaszsigerelés is 
van benne. De a mondanivaló sem épp 
vértelen: a hazugságok természetének 
sokféleségén nem árt elgondolkodni, 
hiszen van, ami egyenesen életet ment. 

bereczki-csák Helga

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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Herdon István, 
a gazdasági élet 

Cristiano  
Ronaldója

A nagyvállalkozót 
 nem a pénz hajtja,  

hanem a szakmai siker.

Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és oda-
értek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet 
megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan cím- 
szavakban, amit maguk választanak. Mi csak kérdezünk. 
Huszonegyet. Ezúttal Herdon Istvántól, a Xanga cég-
csoport első emberétől, a debreceni ipari és logisztikai 
parkok tulajdonosától.

CívisCafé: Egy 2015-ös interjúnkban az volt a vezérfonal, hogy a 
„Debrecen jó hely, csak még nem tudja a befektetők többsége”. 
Azóta német óriások vetették meg a lábukat a cívisvárosban, a hab 
a tortán a BMW. Kiderült Nyugat-Európában, hogy Debrecen tényleg 
jó hely, ahogy azt akkor mondta?

Herdon István: Köszönhető mindez annak, hogy Debrecen 
óriási munkát és energiát fektetett a városmarketingbe az elmúlt 
tíz évben, ami által nemcsak a Debrecen, hanem az egész régió 
fókuszba került. Ehhez nagyon sokat tett hozzá a város vezeté-
se, továbbá a kormány is, külön gazdaságfejlesztési céget létre-
hozva. Muszáj megemlíteni, hogy Szijjártó Péter már államtitkár 
korában is rengeteget járt külföldön, mondtam is annak idején a 
kollégáimnak, hogy ennek egyszer meglesz az eredménye. Mi a 
magunk módján dolgozunk a sikerért, évente mintegy száz cég-
gel tárgyalunk a lehetőségekről, rengeteg potenciális befektetővel 
ülünk le beszélgetni, ezek nyilván nyomot hagynak. Ugyanakkor 
a HIPA rendszere, az állami támogatások intézménye is vonzóvá 
tette Magyarországot, de meg kell említeni a számunkra jó irányba 
mozduló külgazdasági környezetet is. Ezek együtt értékelték fel a 
régiónkat, azon belül pedig különösen Debrecent.

CívisCafé: Debrecen mitől jobb hely, mint a környékbeli  
nagyvárosok?

Herdon István: Elsősorban a humánerőforrása miatt. Mi, a Xanga 
cégcsoport pedig ehhez hozzáadunk egy infrastrukturális hátteret, 
az ipari parkjainkat. A legfontosabb azonban mégiscsak a humá-
nerőforrás, mert infrastruktúrát bárhol lehet teremteni, csak pénz 
kérdése, de ha nincs munkaerő, különösen magasan hozzáadott ér-



35CívisCafé DEBRECENI 21

téket képviselő munkaerő, akkor mit sem 
ér az infrastruktúra a befektető számára.

CívisCafé: Apropó, munkaerő!  
A vízcsapból is az folyik, hogy  
munkaerőhiány van Magyarországon.  
Mi a helyzet Debrecenben?

Herdon István: A helyzet nem drámai, 
de kétségtelenül ez Debrecenre is igaz. 
A városunk azonban egy munkaerő-ki-
nevelő, oktatócentruma a régiónak az 
egyetemével és az összes iskolájával. Itt 
már most lehet tudni, hogy az oktatási 
intézmények jövőre hány szakembert 
bocsátanak ki. Máshol ilyennel nem szá-
molhatnak, ez Debrecen varázsa.

CívisCafé: A magunkfajta debreceni 
kisember azonban nap mint nap azzal 
szembesül, hogy nincs villanyszerelő, 
burkoló, festő, víz-gázszerelő, vagy leg-
alábbis kínkeserves szakembert találni, 
ha gond adódik otthon. Kihez forduljunk?

Herdon István: Ez sajnos általános 
jelenség ebben a régióban. Romániában 
például hiába olcsóbb a munkaerő a Ma-
gyarországinál is, nem annyira vonzó a 
befektetők számára, mert még nagyobb a 
szakemberhiány. Én abban bízom, hogy 
mivel sokat változott a munkaerőpiaci 
mobilitás ebben a régióban az elmúlt 
tíz évben, előbb-utóbb a helyére kerül 
minden és mindenki. Debrecen amiatt 
is kedvező helyzetben van, mert renge-
teg cég települt ide, a jövedelmek szinte  
rohamtempóban növekednek, tehát 

vonzó a munkaerő számára is. Bizonyos 
szakmák iránt pedig mindig is lesz ke-
reslet, hiszen ha otthon elromlik a ka-
zán, azt a gyárakba telepített robotok 
nem tudják megjavítani. Így a kazánsze-
relők munkája is felértékelődik anyagi 
szempontból, nem csak a gyárakban 
dolgozóké.

CívisCafé: Vajon meddig emelkedhet-
nek a bérek, hogy továbbra is vonzók 
legyünk a profitot hajszoló 
külföldi befektetők számára?

Herdon István: Erre nincs recept. Ha 
a munkavállaló szempontjából nézem, 
akkor még mindig rendkívül alacsonyak 
a bérek, de a vállalkozói oldalról tekint-
ve mindig aggasztó, hogy emelkednek 
a jövedelmek. Ez egy ördögi kör. Most 
mindenesetre kétszámjegyű mértékben 
növekednek évente a bérek, ami tény, és 
ez a vállalatok növekedésének biztosan 
nem tesz jót.

CívisCafé: Mennyi az annyi?  
A debreceni ipari parkokban hogy 
keresnek a dolgozók?

Herdon István: Nekem erről, külön az 
ipari parkra vonatkozóan nincs pontos 
adatom, az ipari parkban nem nyilváno-
sak a béradatok, csak a statisztikai átla-
gokra tudunk hagyatkozni. Annyit azon-
ban tudok, hogy az átlagosnál magasabb 
hozzáadott értékű munkát igénylő ter-
melés zajlik. Ez már csak a vállalatok 
profiljából, gazdasági adataiból is látszik.  

Vagy például abból, hogy az ott dolgo-
zók több mint fele diplomás munkaerő. 
Szerintem az átlagosnál jóval magasabb 
bért keresnek a dolgozók a debreceni 
ipari parkokban működő cégeknél.

CívisCafé: Thyssenkrupp, Continental, 
Krones, BMW – hogy csak a legújabb 
nagy „fogásokat” említsük. 
 Debrecen révbe ért?

Herdon István: Valamilyen szinten ré-
vbe ért, de ez még akkor is csak a kezdet. 
Ugyanis még mindig nagyon sok min-
den hiányzik, például a professzionális 
logisztika. Ezen a téren elengedhetetlen-
nek tartok egy nagy és látványos növe-
kedést a jövőben. Az említett nagynevű 
cégek miatt a várakozásaim szerint ide 
fognak költözni azon szolgáltatók, akik 
most még nincsenek jelen Debrecenben, 
hanem Budapestről szolgálják ki az egész 
Kelet-Magyarországot, de meggyőződé-
sem, hogy ezeknek a nagyvállalatoknak 
az igényeit a jövőben nem lehet Buda-
pestről kielégíteni, helyben kell megol-
dani a logisztikát.

CívisCafé: Azt mondogatják a városban, 
írja az országos sajtó is, hogy Herdon 
István és a Xanga lesz a legnagyobb 
nyertese a debreceni BMW-beruházás-
nak, mégpedig a bajor óriást kiszolgálni 
hivatott, az ipari parkokba települő 
további multik által. Mit gondol?

Folytatás a következő oldalon.
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Herdon István: Szerintem nem én, 
nem a Xanga, hanem Debrecen lesz a 
BMW-beruházás legnagyobb nyerte-
se. Számunkra ez kétségtelenül egy le-
hetőség, majd kiderül, hogy mennyire 
tudjuk kihasználni. Itt azért meg kell 
jegyeznem, hogy már korántsem annyi-
ra ideális számunkra a környezet, mint 
korábban, mert az építkezési költségek 
drasztikus emelkedése miatt már nem 
tudunk olyan kedvező árajánlattal élni 
a befektetők felé, mint néhány évvel ez-
előtt. Nem adhatjuk bérbe áron alul az 
ipari csarnokokat, elvégre egy magán-
vállalkozás vagyunk, a beruházásnak 
valahol meg kell térülnie. Ebből faka-
dóan a hozamaink csökkentek az elmúlt 
években, még azzal együtt is, hogy van 
egy biztos banki hátterünk az alacsony 
kamatok miatt. Nehéz most úgy laví-
rozni, hogy elkerüljük a kockázatokat 
és megfelelő hozamot érjünk el. A ko-
rábbi évekhez képest sokkal nagyobb a 
kereslet, de az építkezési költségek miatt 
sokkal nehezebb egy jó projektet, beru-
házást sikerre vinni.

CívisCafé: Valami azt súgja, 
nem kell félteni Önöket!

Herdon István: Nekünk az a szeren-
csénk, hogy van egy 35 hektáros szabad 
területünk, amit már felfejlesztettünk, 
ahová elfér még százezer négyzetméter-
nél is nagyobb ipari csarnok, az mintegy 
40-50 milliárd forintnyi beruházást je-
lenthet. Pár évig tehát még egészen biz-

tosan lesz munkánk. Egy ekkora szűz 
területhez ma már nem lenne érdemes 
hozzáfogni, hiszen a telekár, továbbá az 
infrastruktúra kiépítése annyiba kerül-
ne, hogy nem tudnánk versenyképes 
ajánlatot tenni a befektetőknek.

CívisCafé: Olvasónk kötötte a lelkemre, 
hogy felhozzuk a „kényes” témát.  
A több ezer embert foglalkoztató  
Határ úti ipari parknak egy nagy  
infrastrukturális hiányossága van: nem 
vezet oda kerékpárút a Kishegyesin, 
ahol biciklizni életveszély. Mit tud tenni? 

Herdon István: Maximálisan támoga-
tom az ügyet, lobbizom is érte, de van 
egy nálamnál is nagyobb lobbista, Áb-
rahám László, a National Instruments 
igazgatója. Amikor csak tudjuk, puhít-
juk az illetékeseket, úgy tudom, a szán-
dék megvan a kerékpárút megépítésére. 
Hadd jegyezzem meg, hogy az ipari par-
kon belül mindenhol kerékpársávokat 
alakítottunk ki, ami bizonyítja elkötele-
zettségünk.

CívisCafé: A cégének üzemeltetőként 
jelentős szerepe volt abban, hogy  
a debreceni reptér „szárnyakat kapott”, 
de nemrég visszaadták a kulcsot az  
önkormányzatnak. Nyilvánvaló, hogy  
ha nincs a reptér, akkor ma nem lenne  
Krones és BMW, de a többi sem. Mindig 
nagy lelkesedéssel, szenvedéllyel 
beszélt a reptér üzemeltetéséről,  
fejlesztéséről. Most azt érzi, mint  
egy gyerek, akinek elvették a játékát?

Herdon István: Sokan teszik fel ezt a 
kérdést nekem. Az az igazság, hogy va-
lóban érzelmileg élem meg, és mi tovább 
dolgozunk a reptérfejlesztésen, hiszen – 
kisebbségi részesedéssel – továbbra is 
tulajdonosok maradtunk. Hiszem azt, 
hogy a reptéren a jövőben is óriási fejlő-
dés következik be. Amikor átvettük, azt 
vizionáltuk, hogy a munkánk az egész 
régió gazdasági életének sorsát határoz-
za meg. Tízéves szívós munkát jelen-
tett, nagyon szorosan együttműködve 
a városvezetéssel és az állammal. A pol-
gármesterünkkel már tíz éve ugyanazt 
gondoltuk a repülőtér kapcsán, ezért 
törésmentesen tudtunk együtt dolgozni. 
Már a legelején az volt a víziónk, hogy a 
debreceni repülőtér a régió kapuja, ami-
vel a város felírja magát a nemzetközi 
térképre, és lám, ez az elmúlt tíz évben 
értelmet nyert, megmutatta a különb-
séget Debrecen és Miskolc, vagy éppen 
Szeged között. Ebbe a pozícióba eljutni 

sok örömmel, de több nehézséggel is 
járt, ajtókat kellett rugdosni, ablakokon 
bemászni, de a végeredmény a lényeg: 
ma már Európa-szerte tudják, hogy 
Debrecen elérhető légi úton, és ebből a 
szempontból baromira érdektelen, hogy 
a repülőtér üzemeltetése éppen milyen 
struktúrában működik.

CívisCafé: Legyőztük Miskolcot és  
Szegedet. Akkor ki vagy mi a vetélytárs?

Herdon István: A repülőterünk tény-
leg sikersztori, innen már az évi egy-
millió utas szerintem már papírforma, 
vagyis idő kérdése. Debrecen továbbá 
az infrastruktúrájával, az ide települt 
nagyvállalataival, az egyetemével már 
nyerésre áll, de ha egy jóval nagyobb, 
Kelet-Európai régióban gondolkodunk, 
akkor még van verseny, nem is kicsi. Egy 
külföldi befektető ugyanis nagyobb „mé-
retekben” gondolkodik. Lengyelország 
például igazán versenyképes, mondjuk 
Wroclav és régiója, s ahogy én látom, 
Románia már kevésbé. Az infrastruktúra 
és a humánerőforrás a két legfontosabb 
szempont egy befektető számára. Mind 
a kettőben sokkal jobban állunk, mint 
Románia. A mi legnagyobb riválisaink 
egyértelműen a lengyel régiók. Ha vala-
mi oknál fogva – a tapasztalatom szerint 
– nem Debrecent választja egy befektető, 
akkor megy Lengyelországba, nem Ro-
mániába, de nem is Nyíregyházára. Ter-
mészetesen nem jön, nem jöhet minden-
ki Debrecenbe, mert nem mindenkinek 
van szüksége arra az infrastrukturális 
fejlettségre, ami a mi ipari parkjainkban 
rendelkezésre áll, így nem szükséges 
kifizetnie az azzal arányos magasabb 
árakat. Mindenki számára van optimális 
helyszín, mi a magas hozzáadott értékű 
munkához kínálunk lehetőséget.

CívisCafé: Eljön egyszer az idő, amikor 
Herdon István hátradől, és azt mondja, 
hogy itt a vége, élvezem az életet, a 
munka gyümölcsét, a gazdagságot?

Herdon István: Nekem minden reggel 
van egy ötletem, amikor felébredek. Ál-
talában délig rágódom rajta, és ha dél-
utánig is megmarad a fejemben, akkor 
komolyabban kezdek foglalkozni vele. 
Nekem ez nem munka, hanem élvezet, 
szórakozás.

CívisCafé: Milliárdokkal szórakozni 
meglehetősen stresszes lehet. 
Hol ereszti ki a gőzt?

Herdon István: Gyakran szaunázom, 
relaxálok, belül, magamban vezetem le 
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a feszültséget. Volt egy hobbim, az au-
tók, kipróbáltam sokat, majd vettem is 
néhányat, de mostanában a stresszes 
környezet miatt ez is frusztrál. Semmi 
kirívó nincs az életemben. Nincs extrém, 
költséges hóbortom, nem is iszom.

CívisCafé: Gondoskodik az utánpótlás-
ról? El tudjuk képzelni, hogy a gyerekei 
már az oviban profin monopolyztak…

Herdon István: A gyerekeinket szaba-
don neveljük a feleségemmel, nem eről-
tetjük rájuk a saját elképzeléseinket, bár-
milyen szakmát is választanak, lényeg, 
hogy azt jól és lelkesedéssel csinálják. 
A fiam joghallgató, amennyire az ideje 
engedi, bekapcsolódik a cég munkájába. 
Kiemelkedők a tanulmányi eredményei, 
manapság magas az elvárás az egyeteme-
ken. Néha azt érzem, hogy a sok tanulás 
az apa-fia kapcsolat rovására megy. A 
gimnazista lányokkal is nagy szeren-
csém van, ők is jól tanulnak, szorgal-
masak. Mindannyian sportolnak vagy 
sportoltak. A fiam hokizott, a nagyobbik 
lányom 16 éves koráig műkorcsolyázott, 
ami egy kőkemény sport, és éveken ke-
resztül már akkor végzett reggel az első 
edzéssel, az iskola előtt, amikor én felkel-
tem. Ő most áll a felvételi előtt. A kicsi 
még éli a boldog gimnazisták életét, és 
kosarazik, amit nagyon szeret, és aminek 
nagyon örülök, mert a sport személyi-
ségfejlesztő hatását nagyon fontosnak 
tartom.

CívisCafé: Igaz, a pletyka, hogy Debre-
cen egyik leggazdagabb, legsikeresebb 
üzletembereként nincs titkárnője?

Herdon István: Nincs, és nem is volt 
soha! Illetve van, a digitális technika, a 
telefonom és a tabletem. Bevallom: a ká-
véscsészét magam után nem mosom el, 
de valaki mindig megteszi, nem titkár-
nő, mert olyan ugyebár nincs, egyébként 
tízfős csapattal dolgozom szorosan, min-
denki gyakorlatias mérnökember, nincs 
is szükség titkárságra. A befektetőkkel is 
mindig személyesen tárgyalok.

CívisCafé: Mi a legjobb Debrecenben, 
illetve mi a legrosszabb?

Herdon István: A főtér komoly ran-
got és hangulatot adott a városnak, ami-
kor megépült. Nekem hiányzik a Cívis 
Korzó, remélem, újra divatba jönnek a 
polgári délutánok! Elmesélek egy ér-
dekes történetet. A kétezres évek ele-
jén jött Debrecenbe a belga Bumet, de 
nem akárhogy! A cégünk – akkor csak 
mint tanácsadó – azt kapta feladatául, 

hogy keressünk a keleti régióban egy 
alkalmas helyet a beruházásra. Bejár-
tuk – többek között – Nyíregyházát, 
Nagykállót, Mátészalkát, végül Deb-
recenben, az Aranybikában tartottuk 
a záró vacsorát. Amikor leparkoltunk, 
a tulajdonos – aki Kanadából települt 
haza Európába –, szétnézett az új debre-
ceni főtéren, majd attól elragadtatva azt 
mondta a cége igazgatójának: itt lesz az 
új gyárunk, ebben a városban! Rosszat 
mondani nem igazán tudok, csak köz-
helyeket pufogtatni, mint a közlekedési 
dugók, a tisztaság, a bürokrácia.

CívisCafé: Ki a legjobb fej Debrecenben, 
akire ikonként tekint?

Herdon István: Nagyon sok ilyen em-
bert ismerek Debrecenben. Úgy vagyok 
vele, hogy azt a tulajdonságot, ami hi-
ányzik belőlem, azt másokban csodá-
lom.  Ezért én politikusokat is őszintén 
csodálok, tényleg, mert sosem tudnék 
az ő helyükbe lépni. Debrecenben sok 
olyan szereplő van a gazdasági életben 
is, akikre felnézek, sok ilyen partnerem 
van, konkrét nevet inkább nem emlí-
tek. Annyira gazdag ez a város kis- és 
nagyvállalkozókban, egyetemi nagysá-
gokban, hogy sok mindenkire rá lehet 
csodálkozni.

CívisCafé: Mit fogyaszt a debreceni 
gazdasági élet motorjaként is emlegetett 
Herdon István ébredés után?

Minden reggel a sajtót, különösen a gaz-
dasági témájú cikkeket, hogy képben le-
gyek, a kocsiban meghallgatom a híre-
ket, a zene pedig nemcsak jó hatással van 
a közérzetemre, hanem még befolyásolni 
is tudja a belső viszonyaimat. Az alka-
lom szüli, mikor milyen zenét hallgatok. 
Gyerekkoromban zongoráztam, szere-
tem a komolyzenét is, de meghallgatom 
a legmodernebb számokat is.

CívisCafé: Sör, bor vagy pálinka? 
Cézársaláta vagy csülökpörkölt?

Herdon István: Szabolcsi születésű 
gyerek vagyok, tehát ha ritkán iszom, 
akkor pálinkát, bort csak elvétve, sört 
pedig egyáltalán nem. Sajnos a magas 
cukorszintem miatt diétáznom kell, te-
hát cézársalátát eszem, miközben csü-
lökre gondolok.

CívisCafé: Tippeljen! Hova sorolják idén 
a leggazdagabb magyarokat listázó 
gazdasági portálok, médiumok? Megdől  
az egyéni csúcs, a 38. hely?

Herdon István: Az iparági fókuszok-
tól változik a szempont, ami alapján 
számolnak, és állítják fel ezeket a listá-
kat. Sokan sokáig nem is tudták, mi van 
az FAG és a National Instruments mö-
gött, nem láttak mögé, azt hitték, any-
nyiból áll a debreceni ipari park. Több 
prominens ember is meglepődött, ami-
kor bejárta a területet. Ezeken a listákon 
elfoglalt pozíció azt jelenti számomra, 
hogy most már értékelik azt a munkát, 
amit húsz éve végzünk Debrecenben. 
És ha már a listáknál tartunk, számolni 
kell velünk hosszabb távon is, hiszen 
több projektünk is fut éppen. Lehet, 
hogy a következő évtizedben évi egy 
üzemcsarnokot építünk, de lehet, hogy 
hármat, akkor pedig tíz év múlva har-
minccal lesz több, mint most. Amit az 
aktivitásunk legelején építettünk, már 
megtérült, finanszírozni tudunk belőle 
újabbakat. Mi mindig is hosszú távra 
tervezünk, nem egy nap alatt akartunk 
meggazdagodni. Engem nem a pénz 
hajt, és végképp nem az, hogy listákra 
felkerüljek, hanem egy projekt sikeres 
megvalósítása, amit vagy értékelnek a 
listázók, vagy nem, a mi kedélyállapo-
tunkra az nincs hatással.

cs. bereczki aTTila
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