


Sikertörténet  
Debrecenből
Nem is gondolnánk, mennyi minden rejlik egy csomag Civita tésztában.  
A kiváló minőségű, magas rosttartalmú, adalék- és vegyszermentes  
alapanyagokon kívül sok évnyi kutatás-fejlesztés, no és egy debreceni  
család kitartása és elhivatottsága.

Vaszkó László nem „dinasztialapítónak” készült fiatalon, 
ám az élet mégis úgy hozta, hogy az általa felépített Civita 
Group irányítását lassan teljesen átadhatja két fiának,  
Gábornak és Péternek. 

A történet éppen 30 éve, 1992-ben kezdődött, amikor Vaszkó 
László és felesége gondoltak egy merészet, és belevágtak 
egy kukoricamalom építésébe. Úgy látták, van kereslet a 
minőségi kukoricalisztre, azonban nem számoltak a folya-
matosan változó piaci körülményekkel, amelyek újabb és 
újabb próbák elé állították őket. Bár sokszor összecsaptak 
a hullámok a fejük felett, sosem adták fel, és mindig előre 
menekültek: innovációval és fejlesztésekkel válaszoltak a 
kihívásokra, így nemcsak átvészelték a hullámvölgyeket, 
de megerősödve kerültek ki minden helyzetből.

A 2000-es évek eleje vízválasztó volt a Civita életében.  
A családi kupaktanács ekkortájt ült össze, immár Vaszkó 
László két, frissdiplomás fiával kiegészülve. Osztottak, szo-
roztak, és arra jutottak, hogy három családot már nem tud 
eltartani a vállalkozás, ezért a már jó bevált stratégiát kell 
követniük, ami az ő esetükben a fejlesztést és a megújulást

jelentette. Így épült meg a kukoricaolaj-üzem és az új,  
világszínvonalú malom, amellyel a következő nagy lépést, 
a tésztagyártást is előkészítették.

Vaszkóék ugyanis már nem elégedtek meg a prémiumka-
tegóriás alapanyag, jelesül a kukoricaliszt előállításával, 
hittek abban, hogy csúcsminőségű termékeket is képesek 
belőle gyártani. Nekivágtak hát újra az ismeretlennek, és 
a négy évig tartó piackutatási, fejlesztési – és nem utol-
só sorban – kóstolási folyamatok után 2017-ben meg-
született a CIVITA magas rosttartalmú kukoricatészta.  
A cégvezetés fontosnak tartotta, hogy a termékcsalád 
ne csak ízletes legyen, de ne tartalmazzon semmilyen 
allergént, illetve adalékanyagot sem, és kizárólag vegy-
szer- és GMO-mentes kukoricából készüljön.

A befektetett munkának meglett az eredménye: a  
Civita magas rosttartalmú kukoricatészta már a piacra 
kerülés évében egycsillagos minősítést kapott a szak-
mától a nemzetközi élelmiszeripari „Oscaron”, a brit 
Great Taste Awardon, és a márka büszkén tünteti fel a 
Nők Lapja Egészség ajánlását is a csomagoláson.  

A Civita Group 2022-re több mint kétmilliárd forintos for-
galmat lebonyolító, stabil lábakon álló cégcsoporttá nőtte 
ki magát. Külföldön is jelen vannak, ma már a bevételük 
kétharmadát az export adja; a Civita logóval ellátott tész-
tákkal, kukoricaolajokkal, lisztekkel Angliában, a Benelux 
államokban, Németországban, Szlovákiában, Lengyelor-
szágban, Romániában, Macedóniában és Litvániában is  
találkozhatunk a boltok polcain. 

A Civita vezetőségében még sok ötlet vár megvalósításra.  
A cég sokat változott az elmúlt 30 évben, két dologból azon-
ban sosem engedett: a minőségből és az állhatatosságból. 
A vállalatalapító nyugodtan dőlhet hátra, hiszen az alapér-
tékeket a következő vezetőgeneráció tagjai viszik tovább.
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