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Minőségi ugrás közelében  
a debreceni gyerekek szűrése
Kétévente egy helyen, egységes rend-
szerben, azonos szakmai elvek mellett 
zajló egészségügyi szűrésen esik majd át 
az összes debreceni iskolás és óvodás, ha 
elindul az ezt célzó, körülbelül egy éve 
előkészítés alatt álló komplex program.

A mintaértékűnek szánt kezdeménye-
zésről többször beszélt már Széles Diá-
na alpolgármester. A lényeg, hogy a Pósa 
utca 1. szám alatti régi iskolaépületben 
tavaly már kialakítottak orvosi rendelőt 
a városrészi betegellátás korszerűsítése 
érdekében, most pedig egészségügyi 
centrum is létesül. Ebben a központban 
végeznék el az összes debreceni óvodás- 
és iskoláskorú gyerek rendszeres fogor-
vosi, mozgásszervi, hallás- és látásszer-
vi szűrését, az EKG-t is beleértve. Az 
eredményeket a szülők is folyamatosan 
kapnák, illetve egy-egy osztály szűré-

se nem részleteiben, a tanítást sokszor 
megzavarva, hanem egyetlen napon 
megtörténne. A rendszer elősegítené 
továbbá, hogy egy-egy gyerek – ha kí-
ván – a személyes fizikális adottságainak 
megfelelő sportágat válasszon (ehhez a 
Debreceni Sportcentrum nyújt majd 
szakmai támogatást). Egy-egy osztály, 

csoport látogatása során a gyerekek a 
koruknak megfelelő egészségügyi kép-
zést is kapnának, illetve a centrumban 
rendezett tematikus kiállítások számára 
elérhetővé válna maga a célközönség. A 
szűrőrendszert az önkormányzat a Deb-
receni Egyetemmel közösen hozza létre 
és fogja működtetni. Az egészségügyi 
alapellátás részeként a gyerekek termé-
szetesen most is részesülnek hasonló 
egészségügyi szolgáltatásokban, de mai 
formájában ez kissé nehézkes, széttöre-
dezett.
A feladatot a Debreceni Egyetem Kli-
nikai Központjához tartozó Debreceni 
Alapellátási és Egészségfejlesztési Inté-
zet végzi majd, mely 2019. július elsejé-
től már átvette az iskola- és óvoda-egész-
ségügyi szolgáltatásokat. 
Az új rendszer a Pósa utcai központban 
még zajló kivitelezési munkálatokat kö-
vetően indulhat el.

RaL

további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU
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BOROSTYÁN MED-HOTEL**** NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT
Tel.: +36 (20) 566 8888 I info@borostyanmedhotel.hu I  www.borostyanmedhotel.hu

BOROSTYÁN MED-HOTEL

2019.11.10. vasárnap 10.00-16.00 

NYÍLT NAP
- Közel 30 kiállító
- Kastélyhotel-bejárás, romantikus kültéri esketőhely megtekintése
- Svédasztalos ebéd - ízelítő klasszikus esküvői ételeinkből
   (12.00-14.00 óráig, 3500 Ft/fő, előzetes asztalfoglalás szükséges)
- 11.30 óra Vintage Varróműhely egyedi menyasszonyi ruha
   és exkluzív készülődőköntös bemutatója
- Esküvői sminktanácsadás B. Domokos Kinga sminkmestertől
   (CRUSsH in Room Szalon)
- Alkalmi frizuratippek Paku Barbara mesterfodrásztól
  (Barby Beauty & Barber Szalon)
- 14.00 óra Vintage Varróműhely különleges 
   menyecske-   és alkalmiruha-bemutatója
- Tombola értékes nyereményekkel
- Borostyán Medical Center lézeres szépészeti tesztnap

MINDEN KEDVES IFJÚ PÁRT
SZERETETTEL VÁRUNK!

A BELÉPÉS INGYENES!

SZÉPÜLJÖN, FIATALODJON KELET-MAGYARORSZÁG LEGÚJABB LUXUS SZÉPÉSZETI
ÉS EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUMÁBAN,  A BOROSTYÁN MEDICAL CENTERBEN!

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

BOROSTYÁN MED-HOTEL         & MEDICAL CENTER
4252 NYÍRADONY-TAMÁSIPUSZTA, CSEMETE ÚT  (DEBRECENTŐL 12 KM-RE)

Mellplasztika
- mellnagyobbítás implantátummal
- mellnagyobbítás saját zsír feltöltéssel
- mellfelvarrás
- mellkisebbítés

Fenékplasztika
- implantátummal és saját zsírral

Lunchtime surgery
- botoxkezelés
- hyaluronsavas feltöltés

Minden plasztikai
beavatkozás árából

5% KEDVEZMÉNYT
BIZTOSÍTUNK!

Érvényes: 2019.10.31-ig történő 
bejelentkezés és 2019.12.15-ig 
történő felhasználás esetén!

OKTÓBERI

AKCIÓ

Teljes testen és arcon végzett plasztikai sebészeti beavatkozások
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CívisCafé: Hisztériakeltés, a média manipulációja, elhall-
gatott igazság, vagy mi van itt? A pletyka sokszor jobban 
terjed, mint a járvány, no de tisztázzuk: van afrikai ser-
téspestis Magyarországon? A NÉBIH-et kérdeztük, azt a 
választ kaptuk, hogy nincs.

Sásdi András: Kétfajta sertéspestis van. Az egyik, nevez-
zük hagyományosnak, már nagyon régóta jelen van Euró-
pában. Az úgynevezett afrikai sertéspestis, az ASP, amiről 
most szó van, szintén jelen van a régióban, de csak a vad-
disznóállományban. Házi sertésben még nem mutatták ki, 
tehát a NÉBIH hivatalos álláspontja minden híresztelés 
ellenére megfelel a valóságnak. Egyébként hivatalosnak 
csakis a NÉBIH álláspontja tekinthető.

CívisCafé: A vírus megáll az erdő szélén, vagy mit csinál, 
hogyhogy nem jut be a magyar sertéstelepekre?

Sásdi András: Magyarországon egy olyan jól kiépített 
állatorvosi hálózat végzi mindennapi tevékenységét, ami-
lyennel nem sok országban tudnak büszkélkedni Európá-
ban. A Bognár Lajos országos főállatorvos vezette hivatal 
minden gyanú esetén kemény kézzel jár el, itt elő sem for-
dulhat az, mint például a szomszédos Romániában, ahol 
hamarabb megy át az országon egy-egy járvány, mint 
annak idején a Vörös Hadsereg. Ha Magyarországon egy 
egyszerű állatorvos betegség gyanúját észleli, konzultál 
a feletteseivel, és akár azonnal elrendelhetik a teljes állo-
mány kiirtását. Bognár doktorék álláspontja az: már gyanú 
esetén is drasztikusan kell közbelépni, hogy Magyarország 
kedvező státusza fennmaradjon. Ez a nemzetgazdaság ér-
deke!

CívisCafé: Minden disznó mellé nem állíthatunk állator-
vost: a gazda vagy az alkalmazottja hogyan fog gyanút a 
disznóólban vagy sertéstelepen?

Sásdi András: Na, most válasszuk ketté a szakszerű, 
nagyüzemi sertéstartást, ami a magyarországi állomány 
körülbelül 80-85 százalékát jelenti, illetve Juliska néni 
ártérben vagy csalitosban tartott, parasztromantikázós 
sertésneveldéjét. A nagyüzemi telepen az állatgondozók 
állandóan figyelik az állományt: az állat viselkedéséből, 
mozgásából már sok mindenre lehet következtetni. Ha a 
dolgozó jelzi, hogy egy-két sertés elfeküdt, nem tud lábra 
állni, lázas, azonnal szól a kezelő állatorvosnak, a riadólánc 
tehát rögtön beindul.

CívisCafé: Állandó stressz lehet egy disznótelep dolgozójá-
nak az élete!

Sásdi András: Munkaköri kötelessége, nem kell lángelme 
kiszúrni egy beteg állatot. Az ellenőrzött sertéstelepeken 
egyébként évente többször vesz vért az állományból az ál-
latorvos, amit a NÉBIH támogat is. Négyfajta sertésbeteg-
ség – az Aujeszky, a PRRS, a leptoszpirózis és a bruccellózis 
(száj- és körömfájás) – is veszélyes lehet egy sertéstelepre 
az afrikai sertéspestis, az ASP nélkül is. Magyarországon a 
legtöbb telep 4-es mentesített telep, ami azt jelenti, hogy a 
felsoroltak közül egyik vírus sincs jelen. Ez adja Magyar-
ország kiemelten jó státuszát.

CívisCafé: Ha megesszük egy pestises disznó bordáját 
sülve, mi lesz velünk?

A sertéspestistől  
a parasztromantikáig 
– egy agrárvállalkozó 

szemével
A politikai és jogi pályát földművelésre 

és állattenyésztésre cserélő Sásdi Andrást 
szájbarágós interjúra kértük  
egy nagyon fontos témában.

Folytatás a következő oldalon.
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Sásdi András: Valószínűleg semmi sem 
történne, a járvány emberre veszélytelen.

CívisCafé: Akkor mi ez a nagy hisztéria?
Sásdi András: A betegség borzasztó 
veszteségeket, gazdasági károkat tud 
okozni. Elpusztulhat például az egész 
állomány. Vagy nem. Ki tudja? Az em-
beriséget sem irtotta ki a pestis, az ellen-
állóbbak megmaradtak. Mindenesetre 
nem lenne jó addig eljutni, hogy választ 
kapjunk a felvetésre, azért van Magyar-
országon rendkívüli óvintézkedés az 
állatorvosi hálózatnak köszönhetően, 
hogy ezt ne tudjuk meg soha. Azt azon-
ban tudjuk, hogy a járvány, az afrikai 
sertéspestis hogy terjed.
Így például a füstölt kolbászokban, sza-
lámikban is, és a sok eldobott szendvics, 
ételmaradék folyamatosan fertőzheti a 
vaddisznóállományt, de bejöhet a vírus 
az országokat járó kamionokkal is. A fer-
tőzött vaddisznó nyilván nem kerekedik 
fel az erdőből, hogy átmásszon egy ser-
téstelep kettős kerítésén, és ott szétszórja 
a vírusát. Egy védett telepre nem jut be 
semmilyen vad. Nem győzöm elégszer 
hangsúlyozni: ez Magyarország nagy 
értéke, ezt a státuszt kell fenntartani!

CívisCafé: A háztáji disznóihoz Juliska 
néni kihívja az állatorvost?

Sásdi András: Legfeljebb akkor, ha 
baj van, amikor már késő. Ő azért tart 
disznót a faluban, mert az anyja is tar-
tott, meg a nagyanyja is, megszokásból. 
Gazdaságilag értelmetlen az egész, mert 
ma már olcsóbb egy kiló, szeletelt karaj 
tálcán, mint egy doboz cigaretta.

CívisCafé: Ha mégis beüt a ménkű,  
s oda az állomány, ki kártalanítja 
a gazdát?

Sásdi András: Amennyiben bejelen-
tett, ellenőrzött sertéstelepről van szó, 
kényszerirtás esetén a várt vagy a remélt 
hasznot nem kapja meg a gazda, de pi-
aci ár fölötti kárpótlást kap az államtól. 
Természetesen abban az esetben, ha 
folyamat az előírásoknak megfelelően 
zajlott le, azaz idejében jelentette a be-
tegséget a körzeti állatorvosnak.

CívisCafé: Van ötlete, miért éppen most 
kapták fel a témát?

Sásdi András: A média kapta fel a té-
mát, nem átgondoltan és végképp nem 
hozzáértően. Az egyik országos hír-
portál stábja elment egy Tisza-menti 
kis faluba, ahol egy néni az ártérben 
harminc disznót hizlal, de minden be-
jelentés, állatorvosi ellenőrzés nélkül, 
majd csodálkoznak, ha esetleg elhullik 
egy-egy példány. Ez így már nem megy. 
Semmi értelme. Anyagilag sem éri meg, 
ráadásul óriási veszélyforrás, minden 
háztáji disznótartás egy vírusgóc. Csak 
a nagyüzemi tartás lehet anyagilag ered-
ményes, ahol minden állat ellenőrzött. 
A sertéstelep alkalmazottai például nem 
tarthatnak otthon disznót, mert ma már 
egy tenyésztő sem vállalja azt a kockáza-
tott, hogy az embere otthon kiganézza a 
pajtáját, majd beviszi a vírust a telepre.

CívisCafé: A parasztromantikázós  
disznóvágások ideje lejár?

Sásdi András: Nem vagyok jós, de 
szerintem néhány éven belül igen. A 
háztáji sertéstartásnak nem adok há-
rom-öt évnél többet. Aki nem képes 
háromhavonta egy kamiont megtölteni 
hízókkal, ez 160-180 állatot jelent, az 
nem tud megélni ebből. Gyakorló ser-
téstenyésztőként ezt szentül állítom.

CívisCafé: Mi van azzal a népi bölcses-
séggel, hogy a házi, a hazai az igazi?

Sásdi András: Mindenki úgy áltatja 
magát, ahogy akarja. Egy háztáji disz-
nó nem nő meg a mosléktól 200 kilósra, 
kéne neki még bőven kukorica is, ami 
egyre drágább, most éppen 44 forint 
egy kiló. Ahhoz, hogy egy disznó meg-
hízzon 180 kilósra, kell neki – többek 
között – 400 kiló kukorica, de akkor 
csupa zsír lesz a húsa.

CívisCafé: Megszűnik egy szép magyar 
hagyomány, a falusi disznóvágás?

Sásdi András: A hagyományt lehet 
ápolni, csak ellenőrzött helyről kell 
vásárolni a disznót. Egyébként a ház-
táji sertéstartás nagyon visszaszorult 
az utóbbi évtizedben. A nagyvárosok 
melletti kisebb településeken már egy-
általán nem tartanak háztáji disznót, 
de a távolabbi falvakban is elenyésző a 
számuk. 1944/45-ben, amikor két meg-
szálló hadsereg rabolta végig a magyar 
vidéket, több disznó volt, mint most. 
Az emberek belátták, hogy egyszerűen 
nem éri meg: olcsóbb, ha megveszik a 
boltban.

CívisCafé: Ha Önhöz bekopog egy 
magunkfajta városi, hogy paraszt-
romantikázni akar, vehet disznót?

Sásdi András: Nekem nincs olyan 
disznóm, ami erre a célra megfelel. A 
nagyüzemi tartásban 100-110 kilóig 
hizlaljuk a disznót, mert utána már a 
hús minősége romlik. Egy baráti disz-
nóvágáshoz legalább 200 kilós disznó 
kell, hogy jól mutasson a fényképen, 
de ilyen ma már nagyon ritka a sertés-
telepeken, legfeljebb selejtkocát lehet 
venni.
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CívisCafé: Selejtet együnk?
Sásdi András: Nincs a 
húsának semmi baja, 
csak már nem fial 
eleget, vagy ha 
fial, nem tud 
rendesen szop-
tatni, mert sé-
rült az emlője, 
ezért nevezzük 
selejtkocának. 
Egy telepen 3-4 
év alatt kicse-
rélődnek a kocák. 
Ma már a verseny azt 
kívánja, hogy egy koca 
15-16 választott, azaz életké-
pes malacot hozzon a világra, amelyik 
ezt nem tudja, vagy tudja, de nem tud 
például szoptatni, azt kiselejtezik.

CívisCafé: A közösségi oldalakon a  
„jólértesültek” szerint a sertéspestissel 
való riogatás a csirkések bosszúja 
a madárinfluenzáért, és így lehet  
emelni a hús árát. Mit szól?

Sásdi András: Még ma is sokan állít-
ják, hogy a Föld lapos, és valami ösz-
szeesküvés-elmélet miatt erőltetik ránk 
azt, hogy nem. Ez is egy ilyen konteó. 
A szarvasmarhákat pusztító szivacsos 
agyvelőgyulladás akkor kinek a bosz-
szúja volt? Vagy elképzelhető az, hogy 
a sertéstenyésztők az éjszaka leple alatt 
szétszórják fertőzött döglött varjúval a 
csirketelepeket? A sertéshús árát való-
ban befolyásolja az afrikai sertéspestis, 
de rajtunk kívülálló okok miatt.

CívisCafé: Avasson be a részletekbe!
Sásdi András: A világ legnagyobb te-
nyésztője Kína, ott állítják elő a földke-
rekség sertéshúsmennyiségének ötven 
százalékát, de ennél többet fogyaszt el, 
azaz nem tud önellátó lenni, bárhogy is 
törekszik rá. Hogy mekkora a baj, azt 
nem tudhatjuk pontosan, mert a kínai 
állam – jó bolsevik szokás szerint – tit-
kolózik. A sertéspestissel mindenesetre 
úgy próbálnak védekezni a Távol-Ke-
leten, hogy úgynevezett országzára-
kat rendelnek, azaz ahol az ASP-vírust 
kimutatják, onnan nem importálnak 
sertéshúst. Ilyen ország Kína mellett Ja-
pán, Dél-Korea és Tajvan és Hongkong 
is, tehát a legnagyobb fogyasztó, Kína, 
európai importra kényszerül. Euró-
pában két nagy sertéstenyésztő ország 
van: a legnagyobb Németország, nem 
sokkal lemaradva követi Spanyolország, 

de utóbbi érintett az ASP-szto-
riban, a németek azon-

ban nem. Miután a 
magyar piac előállít 

2,5-3 millió sertést 
évente, a német 
pedig mintegy 
35 milliót, a 
magyarországi 
vágóhídi árak 
értelemszerűen 

a német árakhoz 
igazodnak. A mai 

ár például hasított 
sertés esetén kilónként 

1,85 euró a német piacon. 
Ebből következik, hogy a ma-

gyarországi élő sertés ára jelenleg 490 
forint kilogrammonként, az egy évvel 
ezelőtti 330-350 forintos árhoz képest.

CívisCafé: Felettébb érdekes,  
hogy a német határon csak úgy 
megtorpan az ASP…

Sásdi András: Valóban érdekes, hogy 
a keleti és nyugati szomszédban, azaz 
Lengyelországban és Belgiumban van 
ASP, Németországban azonban nincs. 
Oda valahogy nem tette be a lábát egy 
fertőzött vaddisznó sem. Ez a német 
NÉBIH-re tartozik.

CívisCafé: Lám, nemcsak 
a kínaiak titkolóznak!

Sásdi András: A németek megtanulták, 
hogy nem kell elmenni Sztálingrádba 
meghalni, sokkal okosabb, ha megveszik 
ott és Európa-szerte a piacot, az élelmi-
szerláncokat, majd eladják benne a saját 
húsukat. Ezért van a magyar polcokon 
is nagyon sok német hús. Ezért nagyon 
értékes a már korábban többször emlí-
tett jó státusz a fenntartása a németek 
számára is. A nagy kínai kereslet miatt 
megy fel a hús ára a német vágóhidakon.

CívisCafé: Készülhetünk arra, hogy 
hamarosan kétezer forint lesz 
egy kiló comb?

Sásdi András: Nem hinném, hogy any-
nyira drasztikusan emelkedne a sertés-
hús ára, mert a vágóhidak nem tudják a 
fogyasztókra terhelni a sokkal magasabb 
árat, hiszen van azért egy érzékenységi 
pont az emberekben. Akkor sem ugrott 
meg drasztikusan a sertéshús ára, ami-
kor a madárinfluenza borzolta az ide-
geket. A piac nem szabadul el annyira 
könnyen. Egyébként a német státusz 
fenntartása a magyarok érdeke is, hi-
szen ha Németország – ne adj’ Isten! – 

ASP-ország lesz, hirtelen rászabadul az 
európai piacra 30 millió sertés, akkor az 
ágazat tönkremegy.

CívisCafé: Olcsó lesz a karaj!
Sásdi András: De ha elfogy a 30 mil-
lió disznó, akkor méregdrága. Ha bedől 
egy piac, annak súlyos következményei 
lehetnek, és a végén sohasem a fogyasz-
tók kerülnek ki győztesen.

CívisCafé: A magyar sertést ki eszi meg,  
hova importálhatunk?

Sásdi András: A magyar állomány 
egy jelentős része Romániába kerül, ott 
ugyanis még mindig a Dacia csomag-
tartójából árulják a fél disznót a falusi 
vásáron. Ha akarnák, se tudnák jobban 
szétszórni a fertőzéseket, a sertéspestist 
az országban. Az emberi gondatlanság 
és az állatorvosi felelőtlenség juttatta ide 
Romániát. Ebben a tekintetben Magyar-
ország és a keleti szomszédunk között ég 
és föld a különbség. A távol-keleti piac 
most éppen nincs nyitva számunkra, 
ahol viszonylag erős szereplők voltunk, 
de a kormányzat – tudomásom szerint 
– dolgozik az ügyön. Ebbe nem kell po-
litikát belelátni.

CívisCafé: Érdekes, hogy a magyar húst 
a románok fogyasztják, mi pedig esszük 
a németekét.

Sásdi András: Az Európai Unión be-
lül szabad a piac, és ebben semmi gond, 
ráadásul a német hús ugyanolyan jó 
minőségű, mint a magyar. A témában 
a leginkább az a bosszantó, hogy pél-
dául az orosz piac továbbra is zárva van 
előttünk az EU-direktívák miatt. Addig 
embargózgatott az EU – belerántva ebbe 
minket is –, hogy az oroszok szépen, 
lassan felfejlesztették az agráriumukat, 
létrehozták a saját belső ellátásukhoz 
szükséges mezőgazdasági kapacitásokat. 
Az külön német öröm, hogy közben a 
Mercedes-eladások nem csökkentek 
Oroszországban. Biztos csak a magyar 
agrártermékekkel volt a baj.

CívisCafé: Az orosz piac egyszer és  
mindenkorra elveszett a magyar 
agrárium számára?

Sásdi András: Nem vagyok jós, és álta-
lában sem igaz, hogy ilyen szélsőségesek 
a folyamatok. Az azonban igaz, hogy ha 
egy piacról, ahol korábban fontos sze-
replő voltál, valamilyen oknál fogva 
kiszorulsz, nem leszel tényező, utána 
semmi garancia arra, hogy ugyanarra a 
szintre visszajutsz.

Cs. BeReCzki attiLa
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OKTÓBER 19.
FŐNIX CSARNOK

MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK!
RAVATALOZÓ / SÍRÁSÓ

Főbb feladatok, munkák:
  Temetkezési szertartások lebonyolítása
  Elhunytak ravatalozásra történő előkészítése
  Temetkezési helyek előkészítése, legfőképp sírásás

Az álláshoz tartozó elvárások:
  Általános iskolai végzettség
  Jó fizikai állapot és állóképesség
  Rendezett megjelenés

Amit kínálunk:
  Bejelentett 8 órás munkaviszony
  Határozatlan idejű munkaszerződés
  Vidékről történő bejárás támogatása
  Hosszú távú, stabil munkahely
  Biztos, kiszámítható jövedelem
  Munka-, forma- és védőruha
  Azonnali kezdési lehetőség

Érdeklődni lehet: 
06 (30) 655-6568 vagy 06 (30) 655-7019

Az adatok kezelésének időtartama: A jelentkezők által megküldött önéletrajzokat maximum 
1 évig tároljuk. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e 
hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Hirdetési  

lehetőségekért,  

megjelenésért,  

egyedi ajánlatokért

KERESSE  
KOLLÉGÁNKAT:

Szél-Szabó Erzsébet  
+36 20 420 4332  

szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Papp-Dorcsák Nikolett  
+36 30 648 5874  

dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

Varga-Sziky Anita
+36 30 647 7255  

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

”ZOLEND,  
a jó megoldás!”

Elismerést és tudást adunk,  
hogy együtt teremtsünk értéket!

Gyártócégünk töretlen növekedésének  
titka a bizalom.  
Megrendelőink már tudják.

Idén már 10 éve szállítunk  
megoldásokat partnereink  
számára.

Boros Vali 
pizzakréme

Hozzávalók: 1 kg koktélparadicsom, 5 kis fej hagyma,  
8 cikk fokhagyma, 2 csípős paprika (elhagyható, vagy édes 
paprikával lehet helyettesíteni), egy csokor friss oregánó,  
egy csokor friss kakukkfű, kettő ág bazsalikom,  
1 evőkanál só, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál cukor.

Elkészítése: A paradicsomot, paprikát, hagymákat olajjal 
és a sóval felteszem főni. Mielőtt mixeltem, beleraktam a 
fűszereket és a cukrot, ezzel is főztem 5 percet. Alaposan 
szétfőztem, majd botmixerrel átdolgoztam. Ezután egy szi-
tán átnyomtam, majd visszatettem a tűzre. Addig főztem fo-
lyamatos kevergetés mellett, amíg a kellő sűrűséget elértem; 
ekkor sterilizált üvegekbe raktam.
Száraz dunsztban várom meg, hogy kihűljön, majd mehet 
a polcra.

Jó étvágyat kíván: Boros Vali
http://borosvalikonyhaja.blogspot.com
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Nemzetközi háttér, a 128 éves Hoffmann Neopac AG tagja
Csatlakozz te is Magyarország műanyagtubus-gyártó cégéhez!

Neopac Hungary Kft. 
4031 Debrecen, Hoffmann utca 1. 
T +36 52/870 136
allas@neopac.com 
https://www.hoffmann-neopac.com/hu/karrierlehetoseg

NYITOTT POZÍCIÓKÉRT és DUÁLIS KÉPZÉSI LEHETŐSÉGÉRT érdeklődj 
az alábbi elérhetőségeken!

Milyen tubusokat gyártunk?
 kozmetikai  
 fogászati

Mi jellemez minket?
 családias légkör  
 legújabb technológia  
 versenyképes jövedelem  
 svájci háttér 
 rendezett munkakörnyezet  
 támogató kultúra

Coach-4you 
Mivel foglalkozunk? 
A Coach4You tagjai a Nemzetközi Coach Szövetség (ICF) által 
akkreditált business coachok, akik szemléletben, szakmai 
tapasztalatban és coaching technikákban is sokszínűek. Különböző 
élet- és munkahelyzetet megéltek, számos vezetői kihívással és 
megoldásra váró feladattal szembesültek, mielőtt a coach szakma 
vonzásába kerültek. Mindez kifejezetten nyitottá és hatékonnyá teszi 
a csapatot, illetve erősíti eredményességét. 

Ha fontos döntés előtt állsz a karrieredben, ha pályakezdő vagy, ha 
szeretnél állást váltani, szülés után visszatérni a munka világába, valami 
új dologba kezdeni vagy egész egyszerűen feljebb lépni a ranglétrán, 

akkor nagy segítséget nyújthat egy karriercoach. Támogat abban, hogy 
megismerd belső értékeidet, erősségeidet, növeld önbizalmadat és 
megtapasztald, miként tudod irányítani a karriered alakulását, valamint 
elérni céljaidat.   

Kínálatuk:
– Business coaching
– Karrier coaching
– Team coaching

Zilahi Angéla ACC
+36 30 206 4106

Friedewald Zita ACC
+36 30 256 2111

Puskás Tímea ACC
+36 70 383 0059

Cseke István 
+36 20 771 9169

info@coach-4you.hu
Facebook: Coach4You

www.coach-4you.hu 
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Cvonline.hu
Miért válaszd a Cvonline.hu-t?
Magyarország legnagyobb múltú állásportáljaként 20 éve segítünk 
abban, hogy az álláskeresők és munkaadók minél könnyebben egymásra 
találjanak. Oldalunkon több mint 500 cég közel 10 000 álláshirdetése 
közül válogathatnak az érdeklődők.
A hirdetések mellett van lehetőség személyre szabott állásértesítő 
készítésére, letölthető önéletrajz-sablonjainkat és álláskeresőknek 
szóló blogunkat pedig szakértők bevonásával azért hoztuk létre, hogy 
hasznos tanácsokkal segítsük az álláskeresőket.
Online ügyfélszolgálatunk minden felmerülő kérdésre szívesen válaszol 
magyar és angol nyelven is.

Ügyfeleink visszajelzései és a Velük való közvetlen kapcsolattartás 
kiemelten fontos számunkra, ezért elégedettségük mérésére külön 
csoportot hoztunk létre, mely gondoskodik arról, hogy a lehető 
legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsuk.
Az idei év különleges számunkra, hiszen cégünk fennállásának 
20. évfordulóját ünnepeljük. Emellett az új ügyvezetéssel nagyobb 
technikai fejlesztéseken dolgozunk, hogy a nálunk hirdető cégek, 
és a hozzánk forduló munkavállalók számára a mai piaci igényeknek 
megfelelő, professzionális és egyedi szolgáltatást nyújthassunk.

www.cvonline.hu

DataExpert Services Kft.
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 3 000 projektet szállítunk le az 
ügyfeleink számára, ami azt jelenti, hogy a DataExpertnél Te is olyan 
eredményeket érhetsz el, amelyekre igazán büszke lehetsz. 

2. A képzési kultúránk kiemelkedő a városban. A kollégáink személyre 
szabott terv alapján fejlődnek. Egy hónapban több mint 6 soft skill és 
szakmai tréning zajlik a cégünknél, ami éves szinten 300 alkalomnál 
is több képzést jelent. Garantált, hogy minden munkatársunk azon a 
területen fejlődik, amelyen a legnagyobb hasznát veszi. 3. Szeretünk 
utazni. Az ügyfeleink külföldi nagyvállalatok, akikhez gyakran elutazunk. 
A tavalyi évben több mint 154 000 kiloméert utaztunk, rendszeresen 
járunk Európa nagyvárosaiban, az USA-ban és időnként Ázsiában 
is. Lehet, hogy egy következő üzleti úton már Te képviseled majd a 
DataExpertet!4026 Debrecen, Vendég utca 84. 1/7

+36 52 212 379
zsuzsanna.kozak@dataexpert.hu

www.dataexpert.hu

DATAEXPERT

Debreceni Szakképzési Centrum
„Jó úton halad a célja eléréséhez”
Kelet-Magyarország meghatározó képzési központja a Debreceni 
Szakképzési Centrum; 11 tagintézménye kiváló szakembereket képez 
a munkaerőpiac számára. A DSZC megújuláson, innováción megy 
keresztül, alkalmazkodva az oktatási és gazdasági környezetünk 
igényeihez. A képzések során tanulóink fejlett ipari technológiával, 
minőségi oktatással, korszerű tanműhelyben sajátíthatják el a 
kiválasztott szakmát. A duális képzés által a diákok bepillantást 
nyerhetnek már tanulmányaik során a partnerszervezet működésébe, 
megismerhetik a vállalati kultúrát, valamint hozzáértő szakemberektől 
tanulhatják meg a szakma alapjait. 

Tanulmányaik befejezését követően, a megszerzett versenyképes 
tudást és gyakorlatot azonnal kamatoztatni tudják, hiszen a vállalatok 
szívesen alkalmazzák a DSZC tagintézményeiben végzett tanulókat. 
Nyílt napjainkon szeretettel várjuk az általános iskolás tanulókat és 
szüleiket, hogy interaktív programokon keresztül megismerhessék 
iskoláinkat. Pályaorientációs rendezvényeken is találkozhatnak velünk, 
ahol szintén átfogó információt adunk oktatott szakmáinkról.
Engedje meg, hogy meginvitáljam az állásbörzére, ahol tájékoztatást 
nyújtunk intézményeink képzési palettájáról. Találjuk meg együtt az 
Önhöz illő szakmát!

4030 Debrecen, Fokos utca 12.
+36 52 437 311
dszc@dszc.hu

www.dszc.hu

Hirdetési leHetőségekért, megjelenésért, egyedi ajánlatokért keresse kollégánkat:
Szél-Szabó Erzsébet   

+36 20 420 4332    
szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Papp-Dorcsák Nikolett  
+36 30 648 5874   

dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

Varga-Sziky Anita    
+36 30 647 7255 

sziky.anita@bdrmedia.hu
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Globus Zrt.
Finom ételek a Globusszal

A Globus Zrt. a francia Eureden-cégcsoport tagja. Sokéves termelői 
tapasztalata révén méltán nevezhetjük a zöldségek magyar 
szakértőjének. 1924 óta a zöldségkonzervek széles választékát készíti: 

kukoricát, zöldborsót, vörös babot 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 • gépkezelő operátor.
Amit biztosítani tudunk: hosszú távú munkalehetőség, cafeteria, törvényi szabályozásnál magasabb műszakpótlék, utazási támogatás, illetve 
szerződéses járat, éves bónusz.
 Találkozzunk a Debreceni Állásbörzén!

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

allas@globus.hu
www.globus.hu
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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 technológiáját.
A sikeres gyártásnak köszönhetően a Diehl 2017-ben ismét bizalmat 
szavazott Magyarországnak, és – a megnövekedett piaci igényekhez 
igazodva – megnyitottuk debreceni mérnök- és szolgáltató 
központunkat, ahol már 110 kollégánk formálja a repülőipar jövőjét.
 

Nyitott pozícióinkon keresztül egyedülálló karrierlehetőséget kínálunk 
a repülőgépiparban, nyírbátori és debreceni munkavégzéssel.
 Tekintsd meg nyitott pozícióinkat karrieroldalunkon! 
 https://www.diehl.com/career/hu/

4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.
+36 52 273-800

dac-debrecen-jobs@diehl.com
www.diehaviation.hu 

FAG Magyarország Ipari Kft.
A Schaeffler-csoport globálisan tevékenykedő autóipari és ipari 
beszállító. Termékportfóliójának részét képezik a motorokba, 
sebességváltókba és járművekbe gyártott precíziós komponensek és 
rendszerek, valamint sokrétű ipari felhasználásra alkalmas gördülő- 
és csúszócsapágy-megoldások. A Schaeffler-csoport innovatív 
technológiáival már napjainkban is döntő mértékben járul hozzá a 
„Holnap mobilitásához” az e-mobilitás, a digitalizáció és az Ipar 4.0 
területén. 2018-ban a technológiai vállalat mintegy 14,2 millió eurós 
árbevételt ért el. 

Körülbelül 90 500 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 magában. 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

Gartner Intertrans Hungária Kft.
A Gartner Intertrans Hungária Kft. Magyarország egyik legnagyobb 
nemzetközi fuvarozási vállalatává nőtte ki magát. Sikerünk titka 
a minőségben és a saját felelősségvállalásban rejlik. Jelenleg 850 
nyerges szerelvénnyel rendelkezünk. Eszközparkunkban megtalálhatók 
MAN típusú nyerges vontatók, ponyvás és tartályos pótkocsik, valamint 
járműszállító trailerek is. Emellett az ország egyik legnagyobb 
hűtőpótkocsis flottájával rendelkezünk. Saját kapacitásunkat 
alvállalkozókkal is kiegészítjük.
Magyarország teljes területéről várunk nyerges szerelvényeinkre 
nemzetközi fuvarfeladatok ellátásához gépjárművezetőket. Előny a 
gyakorlati tapasztalat, de nem feltétel. Vállaljuk kezdő gépjárművezetők 
betanítását is! 

Juttatások: A jövedelem alapbérből, pótlékokból, napidíjból és egyéb 
juttatásból áll.     
Egyéb munkavégzést támogató szolgáltatások: a járművezetőknek 
biztosítási és jogi védelmet biztosítunk, önkéntes egészségbiztosítási 
vagy önkéntes nyugdíjbiztosítási hozzájárulást fizetünk, biztos 
gazdasági és szakmai hátteret biztosítunk.
Jelentkezését várjuk a job@gartner.hu e-mail címre!

8900 Zalaegerszeg, Speditőr u.1.
+36 92-506-100

gartner@gartner.hu
www.gartner.hu
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HAJDU Cégcsoport
A több mint 65 éves, Tégláson működő HAJDU Cégcsoport három 
önálló, különböző tevékenységi körrel rendelkező cégből áll. A HAJDU 
Hajdúsági Ipari Zrt. fontos szereplője a háztartásigép-gyártásnak, a 
forróvíztárolók mellett fő profiljába tartozik az innovatív, jó minőségű, 
környezetbarát hőtechnikai termékek gyártása és értékesítése. 
A HAJDU Autotechnika Zrt. jellemzően autóipari alkatrészek, 
elsősorban lemezmegmunkálással és lemezalakítással előállított 
részegységek gyártásával, valamint gyártóeszközök tervezésével és 
kivitelezésével foglalkozik. A HAJDU Infrastruktúra Zrt. az ipari park 
működtetését hivatott szolgálni, illetve egyik legfontosabb törekvése 
a környezetvédelmi célok támogatása.

A térség egyik legmeghatározóbb munkáltatójaként a HAJDU 
Cégcsoport tevékenysége során tradicionális értékeit ötvözi az 
innovatív megoldásokkal. Vállalati kultúránknak alapvető részét képezi 
a pozitív és fejlődő munkahelyi légkör kialakítása, a közösségépítés és a 
munka-magánélet egyensúly megtartása. Célunk, hogy munkatársaink 
részére kellemes és inspiráló munkahelyi légkört teremtsünk, 
valamint képzések formájában biztosítsuk számukra a tovább fejlődés 
lehetőségét.
Tevékenységünk jellegének megfelelően elsősorban műszaki 
(középfokú és felsőfokú) végzettségű jelentkezőket várunk. Az 
autóiparban vagy termelővállalatnál szerzett tapasztalat előnyt jelent.

4243 Téglás hrsz 0135/32.
+36 52 582 897

seprenyi.nikoletta@hajduautort.hu
www.hajduautort.hu

HSA Group
A HSA Group Kelet-Magyarország egyik legnagyobb munkaerő-
szolgáltatója, ami 2000-es indulása óta több tízezer embernek 
segített az elhelyezkedésben. A debreceni központú, de a keleti 
régió összes nagyobb városára kiterjedő irodahálózattal rendelkező 
cégcsoport különlegessége, hogy egy helyen bármilyen munkával 
kapcsolatos kérdésben hatékonyan segíti az álláskeresőket. Ezt azért 
képes megtenni, mert egy ernyő alatt egyesíti az összes korosztályra 
és munkatípusra szakosodott specialistákat. A térség cégei és 

vállalkozásai gyakran a HSA Groupon keresztül keresik szakembereiket 
a kvalifikált munkakörökbe, valamint a szakképzettséget nem igénylő, 
betanított feladatokra egyaránt. Emellett – a HSA Group részét képező 
Meló-Diákon és Keleti Szomszédokon keresztül – a diák- és nyugdíjas 
foglalkoztatásban is nagy tapasztalattal rendelkezik a cégcsoport. 
Szokták mondani, hogy minden út Rómába vezet, de ha munkáról van 
szó, Kelet-Magyarországon minden út a HSA Grouphoz vezet!

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

info@hsagroup.hu
www.hsagroup.hu

Hunguest Hotels Zrt.  – Hotel Béke * Hotel Aqua-Sol
A Hunguest Hotels Magyarország egyik legnagyobb, magyar tulajdonban 
lévő szállodalánca, amely külföldön is folyamatosan bővíti kínálatát.

Tagszállodáink a legismertebb gyógyhelyeken, üdülő- és hegyvidéki 
területeken, valamint nagyvárosokban találhatók, és a legszélesebb 
igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújtják.

2019-ben a Randstad felmérése alapján szállodaláncunk nyerte 
el a legvonzóbb munkaadónak járó díjat a kiskereskedelmi és 
HoReCa (hotels, restaurant, cafes) kategóriában. Cégünk sikeréhez 
nagyban hozzájárulnak felkészült és elkötelezett munkatársaink; 
nekik köszönhetjük az immár védjegyünkké vált családias légkört 

szállodáinkban. Több mint 20 éves múltunkkal stabil és megbízható 
munkahelynek számítunk, küldetésünknek tartjuk hűséges dolgozóink 
megtartását.

Hajdúszoboszlói szállodáink – a Hunguest Hotel Aqua-Sol, Béke és 
Apollo – több mint 400 szobával, jelentős konferencia-, fürdő- és 
gyógyászati kapacitással rendelkeznek. Közel 260 elhivatott kolléga 
dolgozik azon nap mint nap, hogy vendégeink valóban otthon érezzék 
magukat, és elégedetten távozzanak szállodáinkból. Folyamatosan 
keressük lelkes pályakezdő vagy tapasztalattal rendelkező 
munkatársainkat úgy a szállodai, mint a vendéglátó, gyógyászati és 
wellness részlegeinkre.

4200 Hajdúszoboszló, 
Mátyás király sétány 10.

+ 36 52 273 255
ber@hotelbeke.hunguesthotels.hu

www.hunguesthotels.hu

Innonic Group Zrt.
Az Innonic Group Zrt. Magyarország első számú startup stúdiója. 
Debreceni cégként 2006 óta foglalkozunk IT fejlesztéssel, 2014 óta 
tudatosan indítunk startupokat, a meglévő tapasztalatokra építve. 
Mindezt egy rendkívüli céges kultúrában és olyan környezetben, 
ahova örömmel járnak a kollégák nap mint nap. 

2011-ben indítottuk el a ShopRenter.hu-t, mely mára hazánk 
piacvezető bérelhető webáruház-szolgáltatásává nőtte ki magát. 
Jelenleg több mint 3 800 webáruháznak biztosítunk stabil hátteret 
üzletük növekedéséhez. Szervezőként legfőbb eseményünk 
az Ecommerce Expo, az ország legnagyobb e-kereskedelmi 
konferenciája. 

Első nemzetközi startupunk, az OptiMonk a weboldal tulajdonosoknak 
segít a látogatók hatékony megszólításában. 150 országból több mint 
20 000 üzleti felhasználóval rendelkezünk. 

Conversific nevű startupunk az amerikai e-kereskedelmi piacot célozza 
meg professzionális és közérthető analitikai szolgáltatásaival.
Legújabb startupunk, a CodersRank missziója a fejlesztők szakmai 
fejlődésének támogatása. A rendszer szoftverfejlesztők digitális 
lábnyoma, illetve valós munkája alapján készít profilokat, így a 
regisztrálók releváns ajánlatokkal találkozhatnak.

Bővebb információ és izgalmas álláslehetőségek itt: www.innonic.com 

4028 Debrecen, Kassai út 129. 3. emelet 
jobs@innonic.com  
www.innonic.com 

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

A cégcsoport tagként az INTER TRACTION ELECTRICS Kft. tervezési, 
fejlesztési tevékenységet lát el a jármű-, gépjármű-, autóbuszalváz- 
és felépítmények, hajtásláncok, futóművek és kiegészítő termékek 
területén.
Fő feladata: a jármű-, gépjármű-, autóbuszalváz és felépítmények, 
hajtásláncok, elektromos hajtásláncok gyártása.

Mindkét társaság hosszú távú, biztos munkahelyeket kínál leendő munkatársainak korszerűen felszerelt üzemeiben.

1045 Budapest, Istvántelki út 8.
+36 1 422 1650

info@intertanker.hu
www.itkholding.hu
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www.vamosgep.hu

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

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

VÁMOSGÉP Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft.
4287 Vámospércs, Bagaméri út 5. • Telefon: +36-52/591-008
Fax: +36-52/591-007 • E-mail: vamosgep@vamosgep.hu
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Joker Diák Munkaerő-szervező Iskolaszövetkezet
A Joker-Diák Munkaerő-szervező Iskolaszövetkezet vezetői 1995 óta 
foglalkoznak munkaerő-szervezéssel. Szakmai tapasztalatunknak 
köszönhetően az Ön munkaigényét is képesek vagyunk megbízhatóan 
megvalósítani. Hogyan spórolhat Ön időt, pénzt és ráfordított energiát 
hatékony munkaerő-szervezéssel? Jó hír, hogy már léteznek alternatív 
megoldások, mint például a munkaerő-szervezés. Így megspórolható a 
munkaügyi adminisztráció, és költségként elszámolható. 

Milyen anyagi és szakmai előnyökhöz juthat, ha ránk bízza magát? 
Diákmunka során Önnek nem kell bajlódni a munkavégzéshez 
kapcsolódó adókkal és járulékokkal. Minden esetben megbízási 
szerződéssel kapcsolódunk megbízóinkhoz, így a munkabér az Ön 

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

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 mottójához híven – „Keep Life Flowing” – 
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.

4027 Debrecen, Füredi út 27.
4026 Debrecen, Péterfia utca 2.

+36 80 180 063
+36 80 180 062

malompark.debrecen@kedplasma.com
www.verunkbenasegitseg.hu

Krones Hungary Kft.
Kézműves kisvállalkozásból vált a világpiac vezetőjévé – ez a Krones 
sikertörténete dióhéjban.
A nagy eszmékkel bíró kis vállalatot a bajor szellemiséggel rendelkező 
iparos hamar nemzetközi vállalattá emelte. A Krones AG napjainkra öt 
gyáregységet épített fel Németroszágban, és további 50 szervezetet 
működtet világszerte: Addisz-Abebától egészen Zágrábig elégítik ki 
a partnerek igényeit. Ez a globális hálózat rengeteg lehetőséget kínál 
a munkaerőpiacon a legkülönbözőbb karrierutak számára – miért ne 
lehetne tehát a te karriered is?
A KRONES cégcsoport a folyamat-, töltés- és csomagolástechnológia 
területén, ital és folyékony élelmiszer-ipari termékeket előállító 
üzemeknek tervez, fejleszt és állít elő a teljes termelési értékláncot 

lefedő gépeket és teljes gépsorokat; az egyedi gyártógépektől kezdve 
az információs technológiai megoldásokon és gyártervezésen át a 
logisztikai rendszerekig.
190 ország vevői használják elégedetten a Krones termékeit, amit mi 
sem bizonyít jobban, mint hogy Európában minden második palack egy 
Krones gép segítségével készül.
A 2018-ban indult zöldmezős beruházás során egy  
40000 négyzetméteres gyártócsarnok és egy 3900 négyzetméteres 
irodaház épült fel Debrecenben, a Mikepércsi út végén található Déli 
Ipari Parkban.4002 Debrecen, 

Hermann Kronseder utca 1. 
karrier.krones.hu

Magyar Posta Zrt.
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 
munkahelyet jelent a dolgozóknak évtizedek óta. Ha alap- vagy 
középfokú 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. Számos megváltozott munkaképességű 
dolgozót foglalkoztatunk, és családbarát munkahelynek számítunk. 

Egyes állások betöltéséhez 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 október 18-án a Debreceni Állásbörzén, 
személyre szabott ajánlatokkal.

1138 Budapest, Dunavirág u. 2–6. 
+36 30 771 9216

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

Manz Hungary Gépgyártó Kft.
A Manz Hungary Gépgyártó Kft. a németországi Manz AG leányvállalata. 
Dieter Manz 1987-ben alapította a céget, amely szerte a világon már  
1 700 embert foglalkoztat. Magyarországon kívül jelen vagyunk Kínától 
az USA-ig, Szlovákiától Tajvanig. Csúcstechnológiás gépgyártó 
vállalatként innovatív megoldások kínálatával teremtjük meg az élhető 
jövő alapjait a kiválasztott növekedési iparágak számára. 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
- Gyártás-előkészítő - Beszerző mérnök 

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

HR-hungary@manz.com
www.manz.com
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MKB Bank Nyrt.
Az MKB Bank elkötelezett működésének folyamatos optimalizálása 
mellett. Ennek megfelelően választja ki új munkatársait, gondoskodik 
meglévő munkatársainak folyamatos továbbképzéséről, szakmai 
fejlődésről és biztosítja számukra a magas színvonalú és inspiráló 
környezetet.

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

Bankunk célja a gyors és teljes körű ügyfélkiszolgálás, az egyedi, 
egyszerű és gyors ügyintézés biztosítása. Digitális megoldásaink egyre 
szélesebb körű alkalmazásával párhuzamosan erősítjük személyes 
tanácsadási szolgáltatásainkat. Ügyfeleink számára folyamatosan 
fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat: munkatársaink számára 
erős és vonzó munkáltatói márka kiépítésén dolgozunk.

1056 Budapest, Váci utca 38.
+36 1 472 6792

Darvas.Andrea@mkb.hu 
www.mkb.hu

Munkaerőpiacon Maradás Egyesület
A Munkaerőpiacon Maradás Egyesület 2007-ben létrejött, mára 
országos működésű, foglalkoztatási célú civil szervezet. Alapítói és 
tagjai sokéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek a munkaerő-
kölcsönzés, -közvetítés, felnőttképzés és humánerőforrás- 
menedzsment területén. Aktívan támogatják a tartósan munkanélküliek, 
a megváltozott munkaképességűek, valamint a pályakezdők munkaerő-
piaci megjelenését, munkába állítását oktatási és ismeretterjesztő 
tevékenység kifejtésével, foglalkoztatásuk elősegítésével.

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 

készítése • rehabilitációs célú, foglalkoztatást elősegítő tanácsadás 
•  általános munkaerő-piaci információnyújtás (önéletrajz, motivációs 

levél elkészítése) • álláskeresési tanácsadás, munkatanácsadás, 
pszichológiai tanácsadás • munkalehetőségekre történő közvetítés, 
munkába állás segítése, utókövetés.

Főbb szolgáltatásaink a munkáltatóknak 
•  munkakörfeltárás, munkakörelemzés • munkáltatói fórumok 

szervezése, érzékenyítés • munkaerő-közvetítés • munkaerő-felvétel 
segítése, utókövetés.

4025 Debrecen, Széchenyi u. 48.
+36 30 584 75 15
info@mpme.hu
 www.mpme.hu

National Instruments
National Instruments – 2001 óta a munkavállalókért; 2001 óta Debrecenért

A tesztelési, mérési és vezérlési megoldások területén világszinten 
élen járó National Instruments Corporation 2001-ben hozta létre 
leányvállalatát Debrecenben.  Az elmúlt évek során 200 fős cégből 
több mint 1500 főt foglalkoztató munkáltatóvá nőttük ki magunkat.  
Folyamatos fejlődésünk mellett büszkék vagyunk emberközpontú 
vállalati kultúránkra és arra, hogy olyan rendszereket biztosítunk a 
mérnökök és tudósok számára, melyek megváltoztatják a bennünket 
körülvevő világot. Ügyfeleink között olyan cégek szerepelnek, mint az 
Airbus, a Subaru és a Hyundai, de termékeinket a NASA is használja 

a kutatásaik során. Az innováció melletti elkötelezettségünknek 
köszönhetően az NI Hungary Kft. ma már – az elektronikai eszközök 
gyártása mellett – 12 különböző területen foglalkoztat munkatársakat. 
Sikerünk zálogának tehetséges munkavállalóinkat és azt a fiatalos, 
lendületes, innovatív légkört tekintjük, melyben kollégáink 
dolgoznak a mindennapok során. Elkötelezettek vagyunk városunk 
színes programjainak népszerűsítése mellett, valamint szeretnénk 
hozzájárulni, hogy minél több esemény és lehetőség legyen elérhető 
a Debrecenben élők számára.

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

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

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

gyógyszeripari, háztartási és vegyipari termékek csomagolóanyagául 
szolgálnak. Jelenlegi létszámunk 180 fő, melyet bővíteni kívánunk. 
Termelőüzemünkben folyamatos munkarendben, 12 órás 
műszakbeosztásban dolgoznak munkatársaink. Adminisztratív 
területen heti 40 órás munkaidő-beosztással foglalkoztatjuk 
kollégáinkat. 

A nyitott pozíciókról részletesen tájékozódhat a www.neopac.com/
karrierlehetosegek weboldalon.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, e-mailben várjuk fényképes 
önéletrajzát a pozíció megjelölésével az allas@neopac.com email 
címre.

4031 Debrecen, Hoffmann u. 1.
+36 52 870 136

allas@neopac.com
www.neopac.com

Praktiker Kft.
A Praktiker csapata immáron 20 áruházzal, több mint 1500 kollégával jelentős szerepet tölt be Magyarországon a kereskedelmi szektorban. 
Stabil és megbízható vállalat vagyunk, ahol minden kolléga egy nagy család tagja. Büszkék vagyunk arra, hogy nálunk tervezhető a munkaidő 
és kreatív a munkavégzés. Folyamatos fejlődésünknek köszönhetően az értékesítési területünk támogatására keressük új kollégáinkat.

1095 Budapest, Mester utca 87.
jobhu@praktiker.hu

www.praktiker.hu/karrier
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Prohuman 2004 Kft.
Bemutatkozik Magyarország legnagyobb HR-szolgáltatója. A Prohuman 
innovatív megoldásaival minden nap ügyfelei sikeréért dolgozik 
– immár 1997 óta van a piacon, és 2004-ben alakult önálló céggé.  
2014-ben csatlakozott a Work Service stratégiai HR-szakértő és 
-tanácsadó csoporthoz, amely vezető szerepet tölt be Kelet-Közép-
Európa piacain. 

A Work Service 12 ország 100 irodájában 3000 ügyféllel dolgozik együtt, 
és több mint 50 000 munkavállaló kap rajta keresztül munkalehetőséget. 
Professzionális szervezetfejlesztő szolgáltatásaival és minőségi 
munkaerő-kiválasztási rendszerével kiemelkedik a versenytársak 

közül. A belső nemzetközi kapcsolatokat hatékonyan kihasználva, 
együttműködnek egymással az irodák, így a megrendelők biztosak 
lehetnek abban, hogy a cég az elérhető legnagyobb adatbázist használja 
fel a legmegfelelőbb munkaerő megtalálásához. Az országban betöltött 
meghatározó szerepünket a piacismeretünknek, magasan képzett 
szakértői csapatunknak és elégedett partnereinknek 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

Provident Pénzügyi Zrt.
Az ötszörös Superbrands-díjas Provident Pénzügyi Zrt. immár 
18 éve meghatározó szereplője a személyi kölcsönök piacának 
Magyarországon, mely 2007 óta az International Personal Finance 
(IPF) égisze alatt működik. A londoni és a varsói tőzsdén is jegyzett 
vállalatcsoport ma tizenegy országban 2,3 millió ügyféllel rendelkezik. 
A magyar Provident csaknem 3000 munkavállalója révén 230 000 
ügyfelet szolgál ki, 90 százalék feletti ügyfél elégedettséggel. 
Vállalatunk az elsők között csatlakozott a pénzügyi szervezetek 
Magatartási Kódexéhez, és – a hatályos jogszabályokon túl – az MNB 
fogyasztóvédelmi ajánlásait is irányadónak tekinti.
A Provident az elmúlt években összesen 11 alkalommal nyerte el a 
Kiválóság az ügyfélkiszolgálásban díjat, két alkalommal részesült a 

Magyarország Legjobb Munkahelye címben, és a Gallup Intézet a világ 
32 legjobb munkáltatója közé választotta; 2014-ben a Figyelő hetilappal 
közösen megalapította a Provident Társadalmi Hasznosság Díjat.
A cég munkatársai a vállalat fennállása óta több mint 80 000 
munkaórában segítettek önkéntesként oktatási, egészségügyi és 
szociális intézményeket szerte az országban. 

A Provident Családi Kasszasikerek gazdasági és pénzügyi 
ismeretterjesztő programja 2008 óta mintegy 30 000 háztartásba 
juttatott el korszerű ismereteket.1082 Budapest, Futó u. 47–53.

+36 20 339 0545
marianna.pinczes@provident.hu

www.provident.hu

thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft.
A thyssenkrupp Magyarországon 20 éve van jelen, és folyamatosan 
növekszik; telephelyeink Budapesten, Debrecenben, Győrben, 
Jászfényszarun és Pécsett találhatók. 
A közel 11 milliárd forint értékű zöldmezős beruházással felépült, új 

debreceni üzemünkben lengéscsillapító rugót és stabilizátort gyártunk 
neves autógyártók részére. Érdekes feladatokkal, modern környezettel, 
jó hangulattal és összetartó csapattal várjuk az új munkatársak 
jelentkezését! Légy részese a jövőnek, csatlakozz hozzánk!

Nyitott pozíciók Debrecenben: 
Árukezelő raktáros Mechanikai karbantartó Automatizálási mérnök Méréstechnikai szakértő  CNC-gépkezelő     
Minőségellenőr  Elektromos karbantartó Műszakvezető   Folyamatmérnök Gépkezelő  
Szerszámkarbantartó Gépkezelő – festővonal Vegyipari technikus Karbantartó mérnök Vevői minőségügyi mérnök 
Kézi anyagmozgató  

Jelentkezés: az allas@thyssenkrupp.com*-on, vagy a www.thyssenkrupp.hu/karrier oldalon, vagy önéletrajz leadásával a gyár portáján!  
(Cím: 4002 Debrecen, Rugó u. 2. – Bejárat a Vezér utca felől)
*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.

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

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

Trans-Sped Kft.
Irodából 4-kor haza? Jól fizetett sofőrök?  
Közvetlen, emberséges kapcsolatok? Miért ne?
A Trans-Sped Csoport komplex logisztikai szolgáltatást nyújt az ország 
egész területén: 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 cégcsoport jelen van az ország számos régiójában, például Debrecen, 
Nyíregyháza, Tiszaújváros, Miskolc, Budapest, Tatabánya, Körösladány 
vonzáskörzetében, és sikeresen, megbízhatóan teljesíti mind az 
évtizedek óta hűséges, mind pedig az egyre újabb partnerek elvárásait.

A Trans-Sped Csoport jelenleg is várja az ország egész területén leendő 
kollégáit az alábbi nyitott pozíciókra:

• Könyvelő (tapasztalattal) - Debrecen
• Számviteli szakértő - Debrecen
• Senior Key Account Manager – Budapest/Debrecen
• Rendszerkezelő – Tiszaújváros
• Gépi anyagmozgató - Tiszaújváros
• Nemzetközi tehergépjármű-vezető – Debrecen, Tatabánya
• Belföldi tehergépjármű-vezető - Nyíregyháza, Csepel

Munka-magánélet fenntartható egyensúlya a Trans-Sped-nél! Tudjon 
meg többet, és jelentkezzen a nyitott álláshelyekre!
www.trans-sped.hu/karrier toborzas@trans-sped.hu f/transsped

4030 Debrecen, Vámraktár u. 3.
+36 52 510 179 

+36 20 246 69 06
vargane@trans-sped.hu

www.trans-sped.hu

VÁMOSGÉP Gép- és Acélszerkezetgyártó Kft.
Társaságunk közel 250 alkalmazottat foglalkoztató középvállalkozás a 
Debrecentől 25 kilométerre fekvő Vámospércs városában.
Társaságunk fő tevékenységi köre: közepes és nagy bonyolultságú  
acélszerkezetek gyártása.
A VÁMOSGÉP Kft. számokban: 10 millió eurót meghaladó éves árbevétel, 
25 éves gyártói tapasztalat, komplex géppark, 12 000 négyzetméter 
fedett gyártóterület,  100 %-os magyar tulajdon. 
Stratégiai tervünk leglényegesebb célja az elért megbízható beszállítói 
státusz megőrzése, kiváló minőséget versenyképes áron, határidőre 
szállítva.
Céljaink eléréséhez elengedhetetlen a legújabb technológiák 
alkalmazása, kollégáink folyamatos képzése.

Alapértékrendünk szerint az ember a legfontosabb értékteremtő 
erőnk, ezért a szakember-utánpótlást tudatosan tervezzük.
2020 végétől 700 négyzetméteres modern tanműhelyünkben várjuk 
a tanulni vágyó fiatalokat és felnőtteket, ahol a képzésük során 
megismerkedhetnek a legmodernebb gyártási technológiákkal.
Jelenleg is vállaljuk a vonzáskörzetünkben (Vámospércs, Álmosd, 
Bagamér, Nyírábrány, Fülöp, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Debrecen) 
élő szakmunkástanuló fiatalok gyakorlati képzését.
Szakképzett munkaerőigényünk hegesztő, lakatos, általános gépi 
forgácsoló és CNC-forgácsoló szakmákra terjed ki.
Légy részese sikereinknek; vedd fel velünk a kapcsolatot 
elérhetőségeink egyikén!

4287 Vámospércs, Bagaméri út 5. 
+36-52/591-008
+36-52/591-007 

vamosgep@vamosgep.hu
www.vamosgep.hu
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TISZTELT 
MUNKAADÓK!

MUNKAERŐ-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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Volánbusz Zrt.
Társaságunk 19 ezer fővel Magyarország harmadik legtöbb 
munkavállalóját foglalkoztató, 92 éves múlttal, de dinamikus 
szemlélettel rendelkező állami vállalata. 

Alaptevékenységünk a helyközi menetrend szerinti autóbusz-
közlekedési közfeladat ellátása, az utasok mindennapos utazásának, 
munkába  és iskolába járásának, valamint a különböző intézmények, 
hivatalok elérésének biztosítása. Legfőbb törekvésünk, hogy erős, 
stabil hátteret és hosszú távon kiszámítható munkahelyet teremtsünk 
munkavállalóink számára. 

Egyre korszerűbb munkakörülményekkel és korrekt munkafeltételekkel 
folyamatosan várjuk új kollégák jelentkezését autóbusz-vezetői, 
műszaki, valamint szellemi munkakörökbe! 

Legyél Te is csapatunk tagja! Látogass el a volanbusz.hu/karrier 
oldalunkra, ahol – régiókra bontva – számos álláslehetőség közül 
válogathatsz!

1091 Budapest, Üllői út 131.
www.volanbusz.hu

Cégünk 2009-ben alapított középvállalkozás, 
mely mára nagyvállalatok beszállítójaként 

működik vegyipar, élelmiszeripar, olajipar, autóipar 
és energetika területén.

Tevékenységünk magában foglalja komplett 
technológiai, gépészeti rendszerek generál- 

kivitelezését, illetve az ezeket a rendszereket 
alkotó egyedi berendezéseket tervezését, gyártását, 

telepítését, helyszíni szerelését és karbantartását.

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17. • +36 52 316-058
zolend@zolend.hu • www.zolend.huA mi sikereink veled kezdődnek!

d e b r e c e n b e n .  i t t h o n . 

Képzeld el magad csapatunkban,  
és valósítsd meg terveidet!
Fémipari szakemberként nálunk a helyed, ha:

• ipari gépész
• épületszerkezet-lakatos
• festő
• karosszéria-fényező
• technológiai csőszerelő
• hegesztő (111;125;141;134;135;136) vagy, 

akkor jelentkezz hozzánk!
SZAKMAI CÉLJAID ELÉRÉSÉBEN TÁMOGATUNK! 

A Zolend kft. 2016 szeptemberétől csatlakozott 
a felsőfokú duális képzési programhoz. Ennek 

keretében a hallgatók – az egyetemi elméleti 
képzés mellett – gyakorlati szaktudásra 

és tapasztalatra tehetnek szert. Így a 
leendő mérnökök komoly előnnyel 

és jobb esélyekkel léphetnek a 
munkaerőpiacra.

www.civishir.hu
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Otthont jó esetben nem pár hónapra 
választunk, sőt, ha már megvettük, de 
kényelmetlen, vagy mégsem tetszik, 
vissza sem lehet vinni a boltba...  
Mi kellene hogy legyen a vásárlók  
elsődleges szempontja? 

Szilágyi Rita: Otthont az emberek 
nagy többsége érzelmi alapon választ. 
Fontos azonban, hogy néhány kérdést 
feltegyünk magunknak, mielőtt meg-
hozzuk a végleges döntést. Miért akarok 
vásárolni? Néhány évre vagy több évti-
zedre választok otthont? Egy lakásban 
vagy egy házban képzelem el az élete-
met? Három dolog, ami teljesen kizáró 
ok, és három dolog, ami mindenképpen 
legyen az otthonomban, amit elképze-
lek magamnak, a családomnak.

Az ingatlanvásárlás legalább annyira 
üzlet, mint amennyire pszichológia. 
Milyen mértékben szabad/kell  
irányítani az ügyfelet?

Szilágyi Rita: Az ingatlanértékesítő-
nek az egyik feladata, hogy jól irány-
zott kérdésekkel segítsen a vásárlónak 
a lehető legjobb döntést meghozni a 
lakás, ház kiválasztásánál.

Manapság hamar elkelnek  
a debreceni lakások ingatlan- 
közvetítő nélkül is. Miért érdemes 
mégis szakemberre bízni magunkat 
akár vevőként, akár eladóként?

Szilágyi Rita: Elsősorban a biztonsá-
got emelném ki az ingatlanok tulajdono-
sainál és a vevőknél is. A tulajdonosok 
azért választanak minket, mert végigkí-
sérjük az ingatlan értékesítési folyama-
tait elejétől egészen a kulcs átadásáig. 
Irodánkban képzett ingatlanértékesítők 
dolgoznak,így nem érheti őket meglepe-
tés a folyamat közben, hisz mi mindent 
kézben tartunk. Az értékesítés közben 
olyan tanácsokkal látjuk el őket, amit 
csak egy szakembertől kaphatnak meg. 
Nagyon fontos még az ingatlan árazása. 
A jelenlegi piacon egy laikus nehezen 
tudja megfelelően árazni az ingatlanját, 
és akár érzelmi szempontokat is figye-
lembe vesz. Egy rosszul árazott ingatlan 
a tulajdonosnak akár több millió forint 
veszteséget is jelenthet.  Mi, ingatlanér-
tékesítők, a piacot napi szinten  figyeljük, 
és az eladott ingatlanokat figyelembe 
véve tudjuk a megfelelő árat javasolni 
a tulajdonosoknak. Nem elég azt látni, 
mennyiért hirdetnek egy-egy ingatlant  
– azt kell tudni, mennyiért sikerült el-
adni. A vevők hosszú időt takaríthat-

nak meg, ha ingatlanértékesítőt bíznak 
meg már a folyamat elején. Vevőinket 
meghívjuk az irodánkba, az értékesítő 
néhány kérdés segítségével feltárja az 
igényeket és bemutatja a lehetőségeket. 
Ezt akkor is megtesszük, ha konkrétan 
egy ingatlannal kapcsolatosan érdek-
lődik, hisz sok esetben jobb szélesebb 
kínálatból választani. Egy asztal mellett 
kényelmesen több ingatlant is meg tud-
nak nézni, majd kiválasztják azokat (álta-
lában 5-8 ingatlant), amiket személyesen 
is megtekintenek. Az értékesítő egyezteti 
az időpontokat, megszervezi a találkozó-
kat, lehetőség szerint közel egymáshoz, 
ezzel is a döntést segítve.

Óriási a választék. Nehéz tartani a 
tempót?

Szilágyi Rita: A jelenlegi piacon akár 
az előző két hónaphoz képest is folya-
matosan bővül a választék. Rendület-
lenül dolgozunk azon, hogy a válasz-
tékot bővítsük, és a vevők, akik minket 
választanak, minél nagyobb kínálatból 
tudják kiválasztani álmaik otthonát. A 
tempót mi határozzuk meg. Ez mindig 
attól függ, mekkora szeletet szeretnénk 
kiharapni a tortából. Az a jelmonda-
tunk, hogy akkor kell dolgozni,amikor 
munka van. Ráérünk pihenni, amikor 
kicsit nyugodtabb a piac.

Az eladó/vevő mivel tudja megköny-
nyíteni az ingatlanközvetítő dolgát?

Szilágyi Rita: A mi feladataink egyi-
ke az, hogy napi szinten tájékozódjunk 
a jelenlegi ingatlanpiacról, mind a ke-
reslet mind a kínálat tekintetében. Ter-
mészetesen ezt a tudásunkat minden 
esetben továbbítjuk az ügyfeleink-
nek. Van, aki ennek segítségével hoz 
döntést, van, aki nem. Azok az ügyfe-
leink, akik meghallják, amit mondunk, 
időt és pénzt takarítanak meg. Amikor 
az autónkat elvisszük egy szervizbe, 
mert elromlott, nem kérdőjelezzük 
meg az autószerelő szakmai tudását, 
csak megkérjük, hogy javítsa meg.

A jót, újat, szépet könnyű eladni. De mi 
a helyzet azzal, ami csúnya és régi?

Szilágyi Rita: A kezdet kezdetén én 
is azt képzeltem, hogy csak a szépet 
lehet eladni. A szakmában eltöltött 
évek ezt már megcáfolták. Minden in-
gatlannak van vevője. Egy rátermett, 
elhivatott ingatlanértékesítő csapattal, 
akik  segítenek kihozni az ingatlanból 
a maximumot és egy együttműködő 
eladóval nem lehet akadály.

Minden  
ingatlannak 

van vevője
Szilágyi Ritával,  

az Openhouse  
franchise-tulajdonosával  

beszélgettünk arról, hogy 
akár vevőként,  
akár eladóként  

időt és pénzt  
takarítunk meg, ha  

szakemberhez fordulunk  
ingatlanügyleteinkkel.

Szilágyi Rita

Franchise-tulajdonos, Openhouse 
+36-20-362-0036,  
rita.szilagyi@oh.hu, www.oh.hu 
4028 Debrecen, Hadházi út 1-3.
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Bábelőadásokkal indult szeptemberben az ITK Holding Zrt. és leány-
vállalatai által szervezett programsorozat, amelyet a környezettudatos-
ság, a fenntarthatóság és a közösségi közlekedés népszerűsítése céljából 
szervez a vállalatcsoport Debrecenben. A rendezvények első állomását 
az Autómese című bábjáték jelentette, amelyet összesen 600 óvodás te-
kinthetett meg a Vojtina Bábszínházban.
Óvodásoktól az egyetemistákig szólítja meg a fiatalokat a környezettu-
datosság, a fenntarthatóság és a közösségi közlekedés kapcsán az ITK 
Holding Zrt. és annak leányvállalatai. Ebből a célból indított idén szep-
temberben programsorozatot a cég Debrecenben, amelynek első ese-
ményeként bábelőadást szervezett óvodásoknak. Az utolsó bábjátékot 
megelőzően Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója 
egy-egy, a debreceniek által már jól ismert Reform busz logójával ellá-
tott, LEGO City – Autóbuszállomás játékot adott át szeptember 30-án 
cívisváros 53 óvodájának.
– Környezettudatosság, fenntarthatóság, biztonság. Három, számunkra 
fontos téma, amely meghatározza a cégünk, a város, valamint a társada-
lom jelenét és a jövőjét egyaránt. Hiszünk abban, hogy már fiatalkorban 
fontos ezekkel a kérdéskörökkel foglalkozni, mert így biztosíthatunk a 
gyermekeink számára megfelelő jövőképet és életminőséget – mondta 
el Kossa György, az ITK Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Eltökélt 
szándékunk, hogy – az adott korosztályoknak megfelelő üzenetekkel 
– óvodás kortól egészen az egyetemistákig megszólítsuk a fiatalokat, 
és felhívjuk a figyelmüket arra, hogy milyen lépéseket tehetnek ők is a 
fenntarthatóság és a környezetünk védelme érdekében, amelynek fontos 
része, természetesen, a közösségi közlekedés népszerűsítése is. Az ezt 
célzó törekvéseinkben kiemelten fontos partnerünk Debrecen Megyei 
Jogú Városa, így egy csapatként közösen tehetünk a jövő nemzedékeiért.
– Az ITK Holding több mint 10 éve van jelen Debrecenben; dicséretes 
az a társadalmi felelősségvállalás, amely a céget jellemzi. Számunkra is 
kiemelten fontos a környezetünk védelme és a fenntartható fejlődés, 
ezért köszönjük, hogy az ITK Holding ezzel az ajándékkal is támogatja a 
debreceni óvodákat – mondta el Papp László, Debrecen polgármestere, 
az óvodások számára szervezett rendezvény fővédnöke.
A rendezvénysorozat folytatásaként októberben az általános iskolás ta-
nulókat szólítja meg az ITK Holding Zrt., amely önálló standdal várja 
az érdeklődőket a Szelet a vitorlába Pályaválasztási Kiállításon. Ösz-
tönzőleg hathat az idelátogató fiatalokra, hogy a cégcsoport jelenleg is  
96 középiskolás számára biztosít gyakorlati lehetőséget, valamint to-
vábbi 21 diáknak pedig munkalehetőséget a tanulmányok folytatása 
mellett. A felsőoktatás vonatkozásában pedig a Debreceni Egyetem tö-
rekvéseit támogatja a cégcsoport egy járműmérnök szak indításához 
szükséges gyakorlóhely biztosításával.

53 debreceni 
óvodának vitt 

buszállomást az 
ITK Holding Zrt.

Környezettudatosság,  
fenntarthatóság, biztonság.
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Szilágyi Ivett ugyanúgy élte az életét, mint minden tizenéves 
lány, aztán egy pillanat alatt megfordult vele a világ: a rák egy ag-
resszív formáját, a Ewing-szarkómát mutatták ki a szervezetében. 
De ő nem adta fel, mosolyog, folytatja tanulmányait, és minden-
nap szembe néz a rá váró nehéz feladatokkal.

– Tavaly Ewing-szarkómát, azaz csontból kiinduló daganatot di-
agnosztizáltak nálam. Lassan egy éve kemoterápiás kezeléseket 
kapok, májusban pedig volt két nagy műtétem: két csigolyámat 
eltávolították, és az egyik bordám egy részét – kezdi történetét a 
17 éves Szilágyi Ivett. Telefonbeszélgetésünk alkalmával is kór-
házban van, Debrecenben kezelik, az onkológián, ismét kemót 
kap. Ez már a sokadik. Ivett hangja lágy, mégis érezni benne azt 
az erőt, mely segítségével folytatja a betegségével szemben vívott 
harcot. Elmondta, 2017-ben kezdődtek panaszai: sokat fájt a háta, 
de tavaly annyira elhatalmasodott a fájdalom, hogy felkerestek 
Berettyóújfaluban egy ortopéd szakorvost. Ivett állítása szerint a 
doktor mindig csak annyit mondott, gerincferdülése van. Felírta 
a gyógytornát, -úszást, de a torna is akkora kínnal járt, hogy nem 
tudta csinálni. Édesanyja szólt az orvosnak, hogy keressenek más 
megoldást. Ám az orvos csak azt mondta, csinálja jobban, kemé-
nyebben a gyógytornát, az majd segít. – Nagy könyörgések árán 
írt ki egy MR-vizsgálatot, ami negatív eredményt hozott, pedig 
tudjuk: akkor már volt „valami”. A doktor a derekamról kért felvé-
telt, pedig a gerincemet fájlaltam. Szeptember közepén begörcsölt 
a vesém, bekerültem a sürgősségire, ahol fájdalomcsillapítót és 
infúziót kaptam – eleveníti fel a történteket Ivett.
A tortúra csak itt kezdődött igazán: a kórházban azt mondták, 
nincs veseköve, majd – mivel nem csillapodott a fájdalom – ké-
szítettek egy CT-t a lány egész hátáról. A röntgenvizsgálat során 
a tüdőn elváltozást tapasztaltak a szakemberek, elküldték a pul-
monológiára, ahol közölték: komolyabb dolog van a háttérben, 
mint amire számítottak.
Úgynevezett emelt CT-re irányították: a lány egész testéről ké-
szült felvétel tükrében közölték a szörnyű hírt: Ewing-szarkómát 
diagnosztizáltak.
– Nagyon megijedtünk, nem tudtuk, most mi fog rám, ránk vár-
ni. Bután hangzik, de valahol örültem is a hírnek, hiszen végre 
megtudtam, mitől van ilyen borzalmas fájdalmam. Október 9-én 
kaptam az első kemót, de akkor már az ágyat kapartam – teszi 
hozzá. A műtét két részletben zajlott: egyik nap az érintett két 
csigolyát, másnap a bordarészt távolították el.

„Viszonylag jól bírom”
 – A beavatkozás után kezdett összeállni a kép: mivel a tüdőmet is 
műteni kell, így újabb kemoterápiás kezeléseknek kellett alávetni 
magam. Augusztusig újabb négy kemó ment le, majd a következő 
CT-vizsgálaton kiderült, hogy az áttét nőtt, és újak is lettek. Emiatt 
szeptemberben egy újabb kezelést kezdünk, egyelőre nem tudni, 
mennyi kemóra van szükségem – sorolja Ivett. Arra a kérdés-
re, hogy hogy érzi most magát gyorsan rávágja: „viszonylag jól 
bírom”. Kiderül persze, vannak olyan időszakok, amikor kétség-
be esik, de csinálja tovább rendületlenül, hiszen az élete a tét. A 
biharkeresztesi lány a betegsége alatt sem tétlenkedik, magánta-
nulóként folytatja tanulmányait, augusztusban osztályozó vizsgát 
tett (ugyanabba a berettyóújfalui középiskolába jár, mint eddig).
Édesanyja otthagyta munkahelyét, hogy a nap 24 órájában vele 
lehessen, kezelésekre szállíthassa; édesapja közalkalmazott. Ivett 

A 17 éves  
biharkeresztesi 
lány az életéért 

küzd
Hamar fel kellett nőnie,  

hogy felvegye a harcot a rákkal.

Aki segíteni szeretne Ivettnek, az alábbi számlaszámra küldheti adomá-
nyát: Szilágyi István, 11773384-02786979-00000000 
Közleménybe írják oda: Adomány
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* Euromonitor 2016-os adatai alapján, kiskereskedelmi eladási értékben a kiskereskedelmi eladási árak alapján, 
szemüveglencse kategóriában, multifokális lencsemárkák körében okulaoptika.hu

NE KÖSSÖN 
KOMPROMISSZUMOT, 

VÁLASSZA A 
VARILUXOT!

Varilux Mesteroptika Szalon 
Debrecen, Kossuth u. 11. 

+36 20 334 1222

Okula Optika Szalon
Debrecen, Bethlen u.–Jókai u. sarok 

+36 20 334 5050

KÉRJE MOST 

1+1 
AKCIÓBAN!

EMPOWER YOUR VISION 

A VILÁG VEZETŐ 
MULTIFOKÁLIS
LENCSEMÁRKÁJA*#1

ajánlásával

örömmel és hálával beszél arról, hogy 
édesapja munkaadója felajánlott egy 
debreceni lakást az ingázás elkerülése 
végett. Ivett Miskolcon tanuló és dolgo-
zó nővére szintén szünetelteti munkáját, 
hogy a családdal lehessen. A rendszere-
sen szedett gyógyszerek (gyomorvédő, 
májvédő) támogatottak, de a lánynak 

speciális – orvostechnikai eszköznek 
minősülő, 20-30 ezer forintos – szájöb-
lögetőkre van szüksége, ami nagy anyagi 
terhet ró a családra. – A kezelések so-
rán mindig csökken a fehérvérsejtjeim 
száma, olyankor fogékonyabb vagyok a 
fertőzésekre, többször kaptam el gombás 
szájfertőzést. Borzalmas fájdalommal 

járt, a számat sem tudtam kinyitni, sok-
szor gyomorszondával etettek – jegyzi 
meg. Kiderül, a Leukémiás Gyermeke-
kért Alapítvány jóvoltából egy ágykere-
tet és egy matracot kapott a család, me-
lyért nagyon hálásak.

FogaRasi Renáta

Ewing-szarkóma 
A második leggyakoribb, csontokból kiinduló, rosszindulatú, elsősorban gyermekkori daganat. A szervezet 
bármely csontjából kiindulhat. Gyermekkorban Magyarországon évente körülbelül 6-8 új beteget diagnosz-
tizálnak. Leginkább a tizenévesek körében fordul elő, de már 10 éves kor alatt is jelentkezhet. A Ewing-szar-
kómának nincsen olyan sajátos tünete, amelyről könnyen felismerhető lenne. Leggyakoribb tünetei lehetnek: 
fájdalom, duzzanat, csonttörés, helyi gyulladás, ritkán láz. A betegséget éppen a nem kirívó tünetek miatt sok 
esetben csak előrehaladott állapotban ismerik fel, amikor csont-, csontvelői vagy tüdőáttétek alakulnak ki. 
Bár a gyógyulási esélyeket nagymértékben rontja a betegség előrehaladottsága, intenzívebb kezelés mellett 
ilyenkor is elérhető végleges gyógyulás.
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Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!

HERCEGKÚT
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Munkaruházati és védőeszköz kis- és nagykereskedés

Tel.:  +36 52 530 348,  
+36 30 606 9239Hanza-Twin Kft.

Rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák…
A Hanza-Twin Kft. lehetővé teszi, hogy  

speciális ruhadarabokkal még ilyenkor is 
JÓL LÁSSANAK MINKET!

Tökéletes és praktikus megoldás  
a LÁTHATÓSÁGI ÖLTÖZÉKEK  
széles választékának köszönhetően.

Öltse magára a biztonságot nálunk!

Sport, hobbi, munkavédelem, 
túrázás, kerékpározás, motorozás  
- MERT NEMCSAK LÁTNI, 

HANEM LÁTSZANI IS KELL!

4025 Debrecen, Pásti utca 2.  
(Hatvan u. 18.) 
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Kollár Imre: „A Kodály Filharmónia Debrecen  
merészet álmodik, s meg is valósítja elképzeléseit”
Kollár Imre karmester a kilencvenes évek közepétől 
12 éven át töltötte be a Debreceni Filharmonikusok 
zeneigazgatói posztját. 2019 augusztusában tért  
vissza, az immár a Kodály Filharmónia Debrecen égi-
sze alatt működő együtteshez, Somogyi-Tóth Dániel 
igazgató-művészeti vezető felkérésére.

Jó fél éve egy interjúban felidéztük a 
Debrecenben töltött éveit, most pedig 
arról beszélhetünk, hogy ismét a debre-
ceni szimfonikus zenekar, immár  
a Kodály Filharmonikusok vezető  
karmestere. Mikor és hogyan érkezett 
a felkérés Somogyi-Tóth Dánieltől?

A kapcsolat igazából sosem szakadt 
meg. Minden évadban vezényeltem a 
zenekart, és olyan is előfordult több-
ször, hogy be kellett ugranom bizonyos 
helyzetekben egy-egy produkcióba. A 
maximális bizalomként és sze-
retetként értékeltem, hogy 
mindig én jutottam 
először eszükbe ilyen 
esetekben. Amikor 
pedig Debrecen-
ben jártam, több-
ször felmerült So-
mogyi-Tóth Dániel 
igazgató-művészeti 
vezetővel beszélget-
ve, hogy jó lenne ismét 
a zenekarral dolgozni, nem 
csak egy-egy koncert erejéig. Erre 
az évadra értek meg a körülmények, a 
zenekar és én is, hogy a munkát újult 
erővel, új távlatokban gondolkodva, kö-
zösen folytassuk.

Ha szabad így fogalmazni: milyen  
állapotban kapta vissza a zenekart?

– Rengeteg a változás. A Kodály Fil-
harmonikusok jelentős ambíciókkal, 
munkakedvvel, közönség- és szakmai 
sikerekkel a háta mögött, fiatalokkal 
megerősödve áll neki egy új időszaknak. 
Teljesen más a légkör most, mint a tá-
vozásom idején volt. Sokkal messzebbre 
merünk tekinteni, és távlati elképzelések 
is vannak. Az új koncertterem ígérete 
óriási lehetőség, amely azonban színvo-
nalemelkedést is kell maga után vonjon. 
Adott körülmények között nem lehet bi-
zonyos szint felé menni, de ha lesz egy 
kifejezetten erre a célra épült hangver-

senyterem, a határ a csillagos ég. Somo-
gyi-Tóth Dániel a részemről elsősorban 
arra a fajta zenekarépítő munkára szá-
mít, amit már egyszer letettem az asztal-
ra itt. Kifejezett kérése és elvárása, hogy 
öt év múlva sokkal jobb zenekar váljon a 
Kodály Filharmonikusokból. Határozot-
tan színvonal-emelkedésre készülünk. 

Milyen konkrét feladatokat tűztek ki  
erre az évadra?

– Apró, kicsi változásokkal haladunk 
egyelőre: intonációkban, hangszínek-

ben, virtuozitásban, a koncentrá-
cióban. Ezek olyan folyama-

tok, amelyeket a közönség 
nem feltétlenül érzékel-

het egyenként, de ha 
a sok kis dolog össze-
áll, az már hallható. 
Erre a fajta zenekari 
építkezésre a Beetho-

ven-szimfóniák rendkí-
vül alkalmasak. A zene-

kari játék összes szépsége, 
de nehézsége és problémája is 

felmerül általuk. Tehát, ha nem lenne 
éppen Beethoven-év, mi most akkor is 
ezt a sorozatot játszanánk. Az alapos, 
aprólékos, igényes munka egyébként 
már meg is mutatkozott a szeptember  
17-ei, első Beethoven 250. hangverse-
nyen, mely hatalmas sikert aratott a kö-
zönség körében.

Augusztus óta már több projekten is túl 
vannak, például egy lemezfelvételen 
és az előbb említett Beethoven-sorozat 
első alkalmán. Mit vezényel még 
az évadban?

– Legközelebb a Falstaff koncertszerű 
változatát adjuk elő a zenekarral és a Ko-
dály Kórussal. November 12-én mutat-
juk be azt az anyagot, amelyből a lemez-
felvétel készült a Naxos számára Goran 
Filipec zongoraművész közreműködésé-
vel. Lesz egy Verdi Requiem november 
19-én, és – többek közt – még további 

három bérletes hangversenyt vezényelek 
az évadban a Beethoven-sorozatból. 

Az Ön debreceni időszakához fűződik, 
hogy a Zene Világnapján, október 1-jén 
egy operakoncertszerű változatát 
hallgathatta meg a város közönsége. 
Ez a hagyomány a mostani évadban 
felelevenedett. Honnan jött az ötlet 
annak idején, s mit hallhattunk idén?

– Az ötletet akkor az adta, hogy a Cso-
konai Színház méreteiből, apparátusá-
ból adódóan nem feltétlenül alkalmas 
bizonyos létszámú operák eljátszására – 
persze, lehet részmegoldásokkal élni. A 
Turandotban például szükséges egy akko-
ra kórus, amely szinte betöltené a színház 
nézőterét, és kellene egy sokkal nagyobb 
zenekari árok. Akkor arra gondoltam, 
hogy milyen jó lenne, ha ezek az operák 
mégsem maradnának ki a debreceni kö-
zönség életéből, hanem meghallgathatók 
lennének, még ha csak egy alkalommal 
is. Először pont a Turandot koncertszerű 
változata került terítékre, mely akkora si-
ker lett, hogy még hónapokig emlegették 
Debrecenben. Aztán előadtunk még több 
operát, például a Bohéméletet, az Aidát. 
Az is szempont volt, hogy ezekre a pro-
dukciókra sztárénekeseket hívjunk meg. 
S most is erről volt szó; a Falstaffot csodá-
latos szólistagárda énekelte, a főszerepben  
Alexandru Agache-val.

Miért épp a Falstaff került műsorra?
– Engem nagyon meghat az, hogy Ver-
di élete végén egy ilyen operát írt. Olyan 
fajta életigenlés, derű, pozitív szemlélet 
van benne, ami a mai világból nagyon 
hiányzik. Verdi 80 évesen el tudta moso-
lyodni magát ezzel az operával, mely arról 
szól, hogy az élet gyönyörű akkor is, ha 
megöregedtünk, a nők szépek, a szerelem 
jó, a boldogság itt van az orrunk előtt.  
Ez az üzenet kell a mai embereknek, szó-
val ezért is játszottuk most a Falstaffot.

A vezető karmesteri pozíciójával újból 
sok időt tölt Debrecenben. Milyennek 
látja most a várost?

– Nagyon sokat változott, bár nekem, 
aki vissza-visszalátogattam, ez nem 
meglepő. A városban is azt látom, amit 
a Kodály Filharmóniánál. Nem Budapest 
után akar kullogni, hanem járja a saját 
útját. Merészet álmodik, s meg is való-
sítja elképzeléseit. 
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Több száz eredményes pályázat
Ötlettől a megvalósításig!
A jó pályázat titka:
1. Legyen egy jó fejlesztési ötletünk!
2.  Találjuk meg a fejlesztési ötletünkhöz illeszthető pályázati forrást!
3.  Ütemezzük megfelelően a projektünket!
4.   Vegyük figyelembe a saját forrásainkat és a pályázat finanszírozási 

formáját!
5.  Legyen jó az üzleti tervünk, amivel a bírálók érdeklődését felkeltjük!
6.   Már a projekt kialakításának fázisában számoljuk a pontjainkat,  

és ellenőrizzük, hogy az adott vállalásokat tudjuk-e teljesíteni!
7.   Tervezzük a pályázati költségvetésünket körültekintően és a piaci 

árakhoz igazodva! Ne legyen túlárazott a költségvetésünk! Telefonszám:
+36 20 482 6961

E-mail:  
maricadienes@gmail.com

Kóderné Dienes Mária 
pályázatkészítő

Legyen az Öné is nyerő projekt!

Debrecen: Kálvin tér 7. • Egyetem stg. 50 .• Angyalföld tér 11.

SOLISUN BÉRLETEK:
Napkelte 60 perces bérlet 3480 Ft.
60 perces bérlet 4230 Ft.
120 perces bérlet 8160 Ft.
180 perces bérlet 11 520 Ft.

solisun szolárium

K&H Szépkártya ELFOGADÓHELY

OTP Szépkártya ELFOGADÓHELY

K&H Szépkártya ELFOGADÓHELY

SOLISUN BÉRLETEK:
Napkelte 60 perces bérlet 3480 Ft.
60 perces bérlet 4230 Ft.
120 perces bérlet 8160 Ft.
180 perces bérlet 11 520 Ft.

UV-MENTES  
BARNULÁSI LEHETŐSÉG!

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

DEBRECEN BELTERÜLETÉN 45 000 m2 különlegesen parkosított ingatlan  
570 m2-es VILLAJELLEGŰ épülettel jól megközelíthető helyen (főúttól 200 m)  

eladó! Jelenlegi beépíthetősége 15% (kereskedelmi, szolgáltató zóna),  
tehát még 6000 m2 beépíthető.

Kiváló lehetőség SZOCIÁLIS GONDOZÁS, PANZIÓ, EGYÉB SZÁLLÁSHELY,  
CÉGKÖZPONT, TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉG,  

KÖZÖSSÉGI-KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG, EGYHÁZAK számára.
Ár: 8000.-Ft/nm               Tel: 06 20 955 2411

ELADÓ! 
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– Laci azt mondta, előfordult, hogy 
eltörte az ellenfele karját a mérkőzé-
sen…
– Ajjaj, nem is egyszer! (nevetés)
– Hogy több ilyen volt? Hát… az rossz.  
Látod, – nekem mint hívőnek – 
ez már nem fér bele. A pontozás 
még igen. De súlyos sérülés oko-
zása…? Nem, mert sérti a másik 
méltóságát. Néztem Lacit az edzés 
elején, ahogy üti-veri a boksz- 
zsákot. Elképzeltem, hogy egy ember 
van a zsák helyén. Nem biztos, hogy 
túlélte volna azt a sorozást.
– Ó, dehogynem! (nevetés)
Két pap ül egy ketrecharcossal az 
oktogonban, vagyis az MMA közve-
títésekből ismerős nyolcszögű küz-
dőtérben. Nem a Magyar Művésze-
ti Akadémiára gondolunk, hanem 
napjaink népszerű küzdősportjára, 
amely a „kevert harcművészetek” an-
gol megfelelője (mixed martial arts) 
után kapta a nevét.
– Tényleg kell ahhoz valami elborult-
ság, hogy helybe menj a pofonért. A 
ketrecharcra születni kell, csak úgy 
senki nem válik azzá. Vagy van hoz-
zá véred, vagy nincs: ez az, amit nem 
lehet tanítani.
– Én is harcos vagyok: a lelkekért 
küzdök, és a bűnösökért. Isten har-
cát vívom a prédikátoraként, hogy az 
emberek őt válasszák a sátán helyett. 
Hogy hová áll, azt az ember dönti el. 
De segíteni kell, hogy a jó irányba 
forduljanak. Egy idegen város idegen 
házában idegenként kaptam a hivatá-
somat: bekopogtattam az evangélium 
hirdetésének szándékával, ezt csinál-
tam abban az időben, mire egy síró 
nő nyitott ajtót. Azt mondta, egész éj-
jel Istenhez imádkozott, és az öngyil-
kosság forgott a fejében. Nagy bajban 
volt, de akkor azzal, hogy erről mit 
sem tudva bekopogtam, nagy örö-
möt vittem az életébe. Ma is tartjuk a 
kapcsolatot. Mi történt volna, ha nem 
találkozunk? Hiszen valójában nem 
voltam tudatában ennek a kopogta-
tásnak a fontosságával. Úgy tartom, 
ekkor kaptam a hivatásomat.
– Katonatiszt volt az édesapám, gyer-
mekként ebbe az életbe nőttem bele. 
Pedagógusként végeztem, aztán úgy 
alakult, hogy az Úr lelkipásztornak 
hívott el. Tizenöt éve vagyok tábori 
lelkész, több külföldi missziót vé-

gigcsináltam. Hiszem, hogy az Isten 
szolgálatban akar látni.
Aki egy órával korábban érkezett a 
Menyhárt téren működő Ronin Fight 
Academy nevű klubba, annak elég 
szokatlan látványban lehetett része. 
Már ha annak számít, hogy egy fehér 
leples, kámzsás figura szökdécsel a ta-
tamin jókora piros bokszkesztyűkben, 
erősen izzadva, ám annál lelkesebben. 
S nem az Assassin’s Creedből, a világ-
sikerű számítógépes akciójátékból lé-
pett ki, csak a Füredi úti római kato-
likus plébániáról sétált át. Ő Tokodi 
László, a vállalkozó kedvű domon-
kos szerzetes, aki a cikk elején kicsit 
belehalt abba, hogy a Ronin alapítója 
és vezetőedzője, Szögyényi László 
régebben holmi végtagokat tört az 
oktogonban. Beszélgetőtársuk Sajtos 
Szilárd református tábori lelkész.
De milyen vallású Szögyényi?
– Se ateista, se hívő nem vagyok, nekem 
senki nem mondja meg, hogy miben 
higgyek. Hiszem, hogy a dolgok nem 
teljesen véletlenül történnek, az is leta-
gadhatatlan, hogy létezik a jó és a rossz. 
De túl öntörvényű vagyok valamilyen 
rendszer elfogadásához. Nem szemé-
lyesítem meg az istent, mint sok vallás, 
nem is eredeztetem valamilyen néptől. 
Ha nagyon kellene, azt mondanám, a 
taoizmus áll hozzám közel. Bár tiszte-
lem a hitet, nem tartom teljes bizonyos-
ságnak a Bibliát, hiszen egy szent könyv 
is értelmezhető különbözően. Miként a 
legtöbben a vallási kérdéseket is a ma-
guk beállítódottsága szerint értelmezik.
Papok ütőtávolságban
Míg Tokodi atya mindent beleadott az 
edzésen, Sajtos Szilárd inkább csön-
desen beszélgetett az ismerősökkel. 
Szögyényi síppal vezényelte a felada-
tokat. Körülbelül tízen tréningeztek a 
családias teremben, s mivel ez a nyílt 
edzés ideje volt, néhány érdeklődő 
figyelte az állóképességet, gyorsa-
ságot fejlesztő páros gyakorlatokat. 
Különleges alkalomra látogattunk 
el: a „Szólj be a papnak!” elnevezésű, 
az egyházat a személyesebb, közvet-
lenebb oldaláról megmutatni kívánó 
programsorozat újabb állomásán az 
erőszak volt a fókuszban.
„Ha megütik arcod jobb felét, fordítsd 
oda a balt is” – hirdeti Jézus Krisztus 
evangéliuma Lukács szerint.  De mit 
kezdjünk ezzel egy MMA-klubban? 

Papok  
ízlelgették  

a harcot egy 
debreceni 
ketrecben

Hinni önmagunkban kell 
csak igazán.  

Különben hiába  
dolgozunk keményen,  

a fejünkben lévő blokk miatt 
nem fogunk nyerni.
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Könnyű válaszuk erre az atyáknak sin-
csen.
Tokodi szerint nem is feltétlen azt kell 
ezen érteni, hogy az ember veresse össze 
magát. A hangsúly inkább azon van, hogy 
adott helyzetben felismerjük, miként le-
hetünk igazságosak. Igazságosak, ami a 
keresztények számára a legfőbb erény: 
mindenkinek megadni, ami embersége 
szerint jár. Igazságosnak lenni azonban, 
valljuk meg, nehéz, hiszen erényessé-
get kíván: bátorságot, mértékletességet, 
okosságot. Ezek nélkül félő, igazságosak 
sem lehetünk. Tehát a cél növekedni az 
erényességben, úgy az egyháznak és a 
harcosnak, mint nekünk.
– Egyre inkább úgy gondolom, hogy az 
erőszakosság nem vallási, hanem hitkér-
dés, annak a nagyon is egzisztenciális 
voltában. Az igazságosság, amire a saját 
életünkben hivatkozunk, nem az az igaz-
ságosság, amiről Krisztus beszél – véleke-
dett a tábori lelkész, aki ezen a vonalon 
haladva tévútnak nevezte az erőszakot és 
a háborúkat. Akkor is, ha azokat éppen 
valamilyen magasztos ideológia, az igaz-
ságosság, a felszabadítás nevében vívják. 
Arról is beszélt, hogy családterapeutaként 

megéli a hétköznapi értelemben vett igaz-
ságosság fonákságát. Hiszen egy párte-
rápia alkalmával mindkét félnek „igaza 
van”, s nincs kívülálló (mint például egy 
bíróság), aki eldönti, hogy kinek van iga-
za jobban…
Könnyebb volt válaszolnia a többszörös 
magyar bajnok Szögyényinek arra, hogy 
milyen szerepe van a hitnek a ringben.
– Bár alapvetően a munkában hiszek, 
tény, hogy a harcban kulcsszerepe van 
a lelkületnek. Előfordult, hogy feladtam 
bunyót, pedig testben bírtam volna még. 
Máskor szétvert fejjel sem fordult meg 
bennem a vereség.
Úgy voltam vele, hogy a szüleim, a baráta-
im előtt, ha megdöglök is, nyerek.
Profiként több ellenfelem tekintetében 
tetten értem a félelmet, azaz sikerült őket 
pszichésen dominálnom. A meccs már 
akkor eldőlt. Hiába dolgozik valaki na-
gyon sokat, ha nem hisz magában eléggé, 
a fejében lévő blokk miatt nem fog nyerni.  
Tűnődött-e már Szögyényi azon, hogy 
a ring választásával mi a célja? S ment-e 
előrébb a világ a küzdősportok által? – 
kérdi a rendezvény egyik vendége.
A Ronin alapítója nem dimenzionálja 

túl. Míg mások focizni akartak, ő az öcs-
csével csak erre tudott gondolni. S bár a 
szülei mást szántak volna neki, éppen az 
édesapjától örökölt makacssága hajtotta 
mind a profi sport, mind az edzőterem 
létrehozása felé. Azért csinálom, mert 
szeretem, látom benne a kihívást – ez a 
Szögényi-féle velős válasz. Mint folytatta, 
egyre több olyan gyereket visznek hozzá, 
aki a szülő szerint „hiperaktív, viselkedé-
szavaros, nem lehet vele bírni”. Ő meg úgy 
veszi észre, hogy „kilencven százalékban 
semmi bajuk, szinte rájuk sem kell szólni, 
csak elevenek, virgoncak, legfeljebb kissé 
neveletlenek”. 
A domonkos szerzetes a veszélyt az eré-
nyességeknek híján lévő mentorokban 
látja, míg paptársa a családterapeuta 
látásával másként közelít. – Mindig azt 
igyekszem kitalálni, hogy az adott sze-
mélynek vajon miért jó csinálnia azt, 
amit csinál? Miért veszekszik a férj? Mi-
ért a feleség? Szerintem a sport űzésének 
kérdése is olyasmi, aminek a miértjére 
nagyon személyes válaszok születnének, 
s jó, ha ezt meg tudjuk magunknak fo-
galmazni – válaszolt. 
 RataLiCs LászLó

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

PANNON FESTÉKÜZLET
a White Boxban!

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

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2019. OKTÓBER 14 - NOVEMBER 18-IG.

Polifarbe 
nemesvakolat,
fehér 1,5 mm 
kapart 25 kg. 
-10% 
kedvezménnyel 

7995 Ft
 319,80 Ft / kg

Héra színes beltéri falfesték  
design-váltás miatti készletkisöprés  

-15 % kedvezménnyel
1 lit.  2110 Ft helyett 1795 Ft 

2,5 lit. 5135 Ft helyett 4365 Ft 1746 Ft/lit.

5 lit. 8675 Ft helyett 7375 Ft 1475 Ft/lit.

Lazurán aqua 3 in 1 
vékonylazúr több színben 

0,75 lit.

2695 Ft 
 3593,33 Ft/lit.

Héra  
beltéri  
falfesték,  
fehér 15 lit. 
6490 Ft 

432,67 Ft/lit.

Tilatex beltéri falfesték 
fehér 16 lit. 

 5590 Ft 
 349,4 Ft/lit.

Trikolor sf. kerítésfesték 
0,75 lit. több színben, 
alapozó és zománc egyben

1950 Ft 
 2600 Ft/lit. 
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NYÍLT NAPOK
Könnyűipari  

2019.11.20-21.

Péchy 
2019.10.16  
2019.11.06.

Brassai 

2019.11.13-14.

Építéstechnológiai 
2019.11.07.  
2019.11.25.

Mechwart 
2019.11.25-26.  

2019.11.28.Irinyi 
2019.11.18-19.

Kereskedelmi 
2019.11.14. 
2019.11.27.

Vegyipari 
2019.11.14-15.

Baross 
2019.11.14-15.

Bethlen 
2019.11.11. 
2019.11.13.

Beregszászi 
2019.10.24.
2019.11.22.


