
 
 

 
Sajtóközlemény 
Debrecen, 2012. szeptember 24.  
 

Sajtóközlemény Furulya utcai játszórét felújításáról 

 

Debrecen legnagyobb informatikai vállalata, az IT Services Hungary Kft. 20 

millió forint összegű adományából, európai uniós szabványoknak megfelelően, 

került felújításra Debrecenben a Pósa és a Furulya utcák kereszteződésében 

lévő régi játszótér.  

 

Az európai uniós szabványoknak megfelelően újította fel az IT Services Hungary Kft. 

Debrecenben a Pósa és a Furulya utcák kereszteződésében lévő régi játszóteret. A 

Nagysándor József Általános Iskola melletti terület szépítésére az IT Services 

Hungary Kft. adományozott mintegy 20 millió forintot. A pénzből többek között 

kombinált játszóeszköz, négyüléses hinta, mérleghinta és 2 rugós játék került a több 

mint 200 négyzetméteres területre. Az eszközök többsége fából készült. A játékokon 

kívül a tér növényzete is megújult: 2 nagylevelű hársat, 200 cserjét és örökzöldet 

telepítettek. A munkálatok során térkővel borították a járdát, valamint padokat és 

hulladékgyűjtőt helyeztek ki a játszótérre.  

 

Több mint ezer tehetséges, nyelveket beszélő fiatalnak teremtettünk munkahelyet 

Debrecenben az elmúlt 5 évben és továbbiak felvételét tervezzük. Stabil munkahely, 

hosszú távú karrier lehetőség mellett, családbarát munkahely kialakítását tűztük ki 

célul – nyilatkozta Bőthe Csaba az ITSH ügyvezető igazgatója. Örömünkre szolgál, 

hogy Debrecen város vezetése partnerünk ebben, és az elmúlt években több 

alkalommal - példaként említhetnénk a Gáborjáni Szabó Kálmán utca játszóterének 

felújítását, a Nagyerdei környezetvédelmi akciót, vagy a közelmúltban indított ITSH 

bölcsödét - nyílt lehetőségünk hasonló kezdeményezések együttes megvalósítására.  

 
 

 

 

 



Az IT Services Hungary Kft. bemutatása  

Az IT Services Hungary Kft. a T-Systems International leányvállalata, nemzetközi 

hálózatának fontos szereplője. Magyarország legdinamikusabban fejlődő informatikai 

szolgáltató központja és egyben legnagyobb ICT munkaadója, mely 2008-ban 

elnyerte az “Év befektetője” díjat. Az informatikai és telekommunikációs tanácsadási 

szolgáltatások széles köréből a vállalat az informatikai megoldások kiszervezésére 

és menedzsmentjére, valamint fejlesztésre és rendszerintegrációra összpontosít. A 

vállalat folyamatosan fejleszti budapesti, debreceni és pécsi telephelyét, valamint 

várja tapasztalt informatikusok jelentkezését. 

http://www.it-services.hu 

 

A T-Systems bemutatása 

Globális adatközpontjaira és hálózataira alapozva a T-Systems informatikai és 

kommunikációtechnológia (ICT) szolgáltatásokat nyújt multinacionális vállalatoknak 

és közintézményeknek. Így a Deutsche Telekom vállalati ügyfeleket kiszolgáló 

részlege integrált megoldásokat kínál az üzleti világ és a társadalom közös jövőjének 

biztosítása céljából. Közel 48 200 munkavállaló dolgozik azon világszerte, hogy 

iparági tapasztalatát és ICT innovációt ötvözve magas hozzáadott értékkel egészítse 

ki ügyfelei alapvető üzleti tevékenységét. A T-Systems közel 9.2 milliárd euró 

árbevételt generált a 2011-es pénzügyi évben. 

 
 
 
 

http://www.it-services.hu/

