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HŐSZIGETELJE otthonát, és NYERJEN!
Kérjen ajánlatot a ThermoDamtól komplett hőszigetelési rendszerre, 
és nemcsak a fűtésszámlával spórolhat, hanem nyerhet is.

NYEREMÉNY: 

5 db 200 000 Ft-os 
vásárlási kedvezmény 
amely beváltható a thermodam és colordam „üzletekben”.

AZ AJÁNLATKÉRÉS HATÁRIDEJE: 
2021. AUGUSZTUS 31.
A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN  
CSAK HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LAKOSOK VEHETNEK RÉSZT!

THERMODAM BEMUTATÓTEREM  
4030 Debrecen, Monostorpályi út 162.
részletekért kattintson a www.thermodam.hu oldalra.
Tel.: +36 30 1234-567

További ajándékként mindenkinek – aki nem nyert:  
5 % VÁSÁRLÁSI KEDVEZMÉNY 
a komplett ThermoDam hőszigetelő rendszerre.
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Mi lesz az értékes nagyerdei ingatlan sorsa?
Az egykori alapítványi óvoda  
továbbra is a gyermeknevelést  
szolgálja.  

Hosszú éveken át hatalmas sikerrel 
működött Debrecenben a Martonfalvi Lur-
kók Alapítványi Óvoda. Volt olyan időszak, 
amikor annyian jelentkeztek az intézmény-
be, hogy nem is tudtak mindenkit felvenni. 
A tehetősebb szülők előszeretettel íratták be 
oda a gyermekeiket. A jól felszerelt ingatlan, 
a hatalmas udvar, a nagyerdei környezet és 
az ott folyó szakmai munka rendkívül von-
zóvá tette az ovit, amely egyfajta státusz-
szimbólummá vált. A töretlen népszerűség 
azonban egyszer csak kezdett alábbhagyni, 
egyre kevesebb lett a gyerek, ezért az óvo-
dát működtető alapítvány kuratóriuma vé-
gül úgy döntött, hogy 2016 szeptemberében 
már nem kezdi el a nevelési évet, és 18 év 
után visszaadja az ingatlant a tulajdonos ön-
kormányzatnak.
A környéken élők között azóta is vissza-visz-
szatérő téma, hogy vajon mi lesz az épület 
sorsa. Érdeklődésünkre többen is azzal kap-

csolatos félelmüknek adtak hangot, hogy az 
értékes telekre előbb-utóbb ugyanaz a jövő 
vár, mint sok más, hasonlóan kiváló adott-
ságú területre, és soklakásos társasház épül 
majd az óvoda helyére. Mások viszont úgy 
tudják, minden marad a régiben, és az ön-
kormányzat amolyan „jolly jokerként” te-
kint az épületre, ahova egy-egy intézmény 
a saját ingatlanjának a felújítása idejére 
költözhet. A polgármesteri hivatal sajtóosz-
tályának szerkesztőségünkhöz küldött vála-

szából nagyjából ez utóbbi tűnik valósnak, 
bár a hosszú távú hasznosítás kérdése egye-
lőre bizonytalan.
A Martonfalvi utcai óvoda épülete jelenleg 
sem áll üresen – írják, és emlékeztetnek 
arra, hogy az önkormányzat több óvoda és 
bölcsőde épületét újította már fel az előző 
években, és ez a folyamat jelenleg is zajlik. 
Egy-egy rekonstrukció során előfordul, 
hogy teljesen ki kell üríteni az érintett in-
gatlant, és a felújítások sokszor a nevelési 
évre esnek. Ilyenkor az adott intézmények 
átköltöznek a Martonfalvi utcai ingatlanba, 
amelynek működtetője a Debreceni Intéz-
ményműködtető Központ (DIM). 
Jelenleg a Debrecen Megyei Jogú Város 
Egyesített Bölcsődei Intézményének Káro-
lyi Mihály Utcai Tagintézménye működik 
ott. A felújítások befejezését követően a pol-
gármesteri vezetés dönt majd a Martonfal-
vi utcai ingatlan jövőbeni sorsáról – zárul 
a polgármesteri hivatal válasza, amelyből az 
nem derül ki, hogy erre a döntésre nagyjá-
ból mennyi idő múlva kerülhet sor.  

takács tibor

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Debrecenben | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga 
Szerkesztőség: szerkesztoseg@civishir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4025 Debrecen, Hal köz 3/A. 2/5. | Telefon: +36 52 612 757

Fotók: Magánarchívum | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874, +36 20 376 0073
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4 CívisCaféHIRDETÉS



5CívisCafé HIRDETÉS



6 CívisCaféINTERJÚ

Húsz év cégvezetés után – augusztus elsejével – elköszönt  
a Debreceni Közlekedési Vállalat Zrt.-től Nagy Attila, aki  
a Volánbusz Zrt. üzemeltetési főigazgatójaként folytatja.  
A váltás egyik oka, hogy az ötvenes évei vége felé járó  
vezérigazgató úgy látja, jöjjön a fiatalabb korosztály.

– Úgy tíz évvel idősebb vagyok a vezetői csapatomnál. Mindig is szerettem ma-
gamat olyanokkal körülvenni, akik jó meglátásokkal, ötletekkel rendelkeznek, 
még ha fiatalok is. Ne gyere problémával, gyere megoldási javaslatokkal, szok-
tam mondogatni, amit még a Postaautó fiatal mérnökeként tanultam. A másik, 
hogy az ember vezető pozícióban óhatatlanul amortizálódik, fárad, ha úgy tet-
szik: a kormányost tűzi a Nap, éri a szél. Most „lemegyek a fedélközbe”, a szűrt 
fénybe – indokolta a döntését, hozzátéve, a Volánbusznál sem lesz kis feladat 
a járműüzemeltetés-karbantartáshoz kapcsolódó technológiák, tevékenysé-
gek egységesítése, az infrastruktúra-fenntartás, az informatikai háttér vagy az 
anyagellátás biztosítása, hiszen országos szervezetről van szó, amely nagyon 
rövid idő alatt olvadt egyetlen nagy társasággá. De mégis csak egyetlen szakte-
rület menedzselése a feladat, és a nyilvánosság előtt sem kell annyit szerepelni, 
márpedig az sem kevés stressz. A család nagyobbik fele, a két felnőtt fiam és 
a feleségem Debrecenben marad – tette hozzá –, míg én az egyetemistává váló 
lányommal Budapest és az otthon között ingázunk majd.
Buszsofőrként Budapesten
Nagy Attila 2001-ben – 38 évesen – nyílt pályázat útján került a DKV vezér-
igazgatói székébe. De honnan vezetett az útja?
A műszaki pálya iránti fogékonyságát gépészmérnök édesapjától örökölte, aki 
a mezőtúri szakközépiskola mérnöktanáraként tanított, és nemcsak szakmai 
versenyekre készített fel sok diákot, hanem maga is előszeretettel szerelt, pél-
dául a 402-es Moszkvicsukat. Nem csoda, hogy Nagy Attila a közeli Túrkevén 
végzett közlekedésgépészeti középiskolát, utána pedig a Budapesti Műszaki 
Egyetem közlekedésmérnök karán szerzett gépészmérnök diplomát.
– Valójában érdekelt engem az irodalom és a történelem is, annyira, hogy kö-
zépiskolai szavalóversenyt nyertem, és irodalmi színpados diák voltam. A vi-
lág iránti kíváncsiságomban közrejátszhatott, hogy igazi pedagóguscsalád volt 
a miénk; édesanyám iskolaigazgatóként, az egyik nagymamám tanítóként 
dolgozott, a húgom szintén ezt a pályát választotta – mutatott rá, hozzátéve, 
szerinte a műszaki értelmiségnek sem szabad csak a szűken vett szakmával 
foglalkoznia, a kulturális keretnek a megismerése, amelyben élünk, legalább 
ennyire fontos.
Diplomaszerzés közben – vidéki gyerekként – a pénzkeresés sem volt sokad-
rangú, ezért nyaranta (a nyolcvanas évek végét írjuk) besegítő buszvezetőként 
dolgozott a BKV-nál. Jó élményként maradtak meg benne a 95-ös, a 99-es és 
a 26-os járatokkal rótt körök; a Keleti pályaudvartól Pestszentlőrincre, ahogy 
az esőáztatta, macskaköves Thököly úton csúszkált az Ikarus 260-as… 
Majd valamennyi szolnoki idő után Debrecen, ahová a felesége révén került. 
„A debreceni hölgyek nem nagyon szoktak menni, inkább hozzák a férjüket” – 
jegyezte meg a költözés apropóján. A Jász-Kunságban előbb a vízügynél dolgo-
zott, a Hajdúságban a Magyar Posta járműveinek műszaki kiszolgálásért felelt 
– a végén már az összes Dunán inneni megyében.
A DKV vezérigazgatói pályázata során több jelentkező volt. Ő maga nem érez-
te, hogy neki lenne a legnagyobb esélye, mégis rá esett a városi vagyonkezelő 
cég választása. Az 1-es villamospálya rekonstrukciója, a fizető parkolás beve-
zetése, a troli- és villamoskorszerűsítés után jött a máig talán legnagyobb falat-
nak számító újítás, az autóbusz-közlekedés átvétele a Hajdú Volántól. 
Magában a váltásban, az új szerepben az volt a legnehezebb – elevenítette fel 
–, hogy egy részterület helyett immár egy komplex cégért felelt. Hiába voltak 
vezetői tapasztalatai az üzemeltetés-fenntartás területéről, a forgalomszerve-
zésbe, a teljes rendszert magában foglaló vállalati gazdálkodásba bele kellett ta-
nulnia. Tegyük hozzá: a DKV 2009-ig nem a mai, az autóbuszos szolgáltatással 
több mint hatszáz fősre duzzadt létszámmal, hanem annak a felével működött, 
hiszen „csak” a villamos- és a troliközlekedésért feleltek.
– 2008 júliusában határozott a debreceni közgyűlés a helyi közösségi közleke-
dés egy kézbe kerüléséről, amellyel kezdettől fogva egyetértettem. A szolgál-
tatási tarifák és a járatszervezések miatti egyeztetési nehézségek, súrlódások 
miatt racionális döntésnek tartottam, hozzáteszem, a magam erejéből igyekez-
tem folyamatosan „kisimítani” a DKV és a Hajdú Volán közötti feszültségeket. 

Húsz év után  
már nem  

a kormánykerékre 
vágyik a debreceni  

vezérigazgató
Nagy Attila több nagy változást  

vezényelt le a DKV életében.  
Arról is beszélt, mi motiválta  

az új kihívásban.
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Az előbb jelzett közgyűlési elhatározástól 
számítva egy évet kaptunk ennek a hatalmas 
váltásnak, az autóbuszos szolgáltatásnak az 
előkészítésére. Nem volt sok idő: a szükséges 
járművek rendelkezésre állását, fenntartását, 
mai kifejezéssel a flottamenedzsmentet az 
ITK Holding vállalta, mi pedig adtuk a Vol-
vókra felkészített buszsofőröket, a forgalom- 
irányítást, az üzemanyag-ellátást. Akkor ez 
egyedülállónak számított az országban; ma 
már más önkormányzatok is működtetnek 
közösségi közlekedést hasonló felállásban. 
2009 júliusában elindult a rendszer; az első 
napok nehézségeit követően nem voltak 
kardinális problémák – emlékezett vissza 
Nagy Attila.
Hangsúlyozta: az új tevékenységgel jövő kri-
tikákat (hiszen busszal sokkal többen utaz-
nak, mint villamossal, trolival) megtanulta 
kezelni, de ami fontosabb ennél, hogy csa-
patmunkáról van szó, elhivatott kollégákról, 
akik a magukénak érzik a kitűzött célokat.
Nem érdemes titkolózni
Hogy hányszor emelte fel a hangját vagy vett 
a szívére kritikákat egy-egy, a DKV körül 
(is) forgó közgyűlés alkalmával?
– Nem stílusom a kiabálás, mert szerintem 
az a gyengeség jele. Felnőtt emberek va-
gyunk; a dolgok megvitathatók. Végered-
ményben sokszor ugyanaz a célunk, csak 
a megközelítésünk módja különböző. Már-
pedig ha így van, akkor elérhető a mindenki 

számára optimális megoldás. Úgy tapasz-
taltam a DKV élén töltött húsz évem alatt, 
hogy az emberek képesek sokat dolgozni, 
amennyiben látják maguk előtt a célt. Ehhez 
érdemes őszintének lenni velük és folyama-
tosan kommunikálni. Ennek hiányában egy 
nagyobb társaság is megrogyhat. Mire gon-
dolok? Mi is éltünk át komoly átszervezése-
ket. Például a szovjet ZIU-9 helyett érkezett 
Ganz Solaris trolik karbantartásához telje-
sen más szaktudásra volt szükség, és muszáj 
volt kimondani, hogy aki nem képezi át ma-
gát, azt nem tudjuk megtartani. Akadt, aki 
elment, de olyan is, aki vállalta az oktatást, 
vagy azt, hogy átképezzük sofőrnek. Erre 
mondom azt, hogy a nehézségeket nem kell 
véka alá rejteni; helyette keressük a lehetősé-
geket! – osztotta meg.
Ami pedig a helyi politikusok irányából 
érkező beszólásokat illeti: a közgyűlésen 
a 600-650 ember mindennapi munkáját in-
dokolatlanul és sommásan leminősítő kije-
lentések tényleg rosszul estek neki.  
– Ez a szakma mindig is alulfinanszírozott 
volt. A nagy mutatvány a mindenkori me-
nedzsment számára az, hogy modern, meg-
fizethető, kényelmes szolgáltatást csinál-
jon a lehető legkisebb támogatási igénnyel. 
A pandémia komoly bevételkiesést okozott, 
ráadásul az utasok visszatérése hosszabb 
időt vesz igénybe. A jó hír az, hogy a deb-
receni közösségi közlekedési közszolgál-

tatás az autóbuszok esetében a következő  
10, a  villamosok és a trolik vonatkozásában 
15 évre biztosított. A 12 éves Volvók a kö-
vetkező három év során új Mercedesekre 
cserélődnek, s tisztán elektromos autóbu-
szok is érkeznek. A hangsúly a fenntartható 
finanszírozáson lesz – jelentette ki Nagy At-
tila, akinek ha sokkal több ideje nem is lesz, 
azért valamivel talán több energiát fordíthat 
régi Pannónia és Danuvia motorkerékpárja-
inak bütykölésére, a motorozásra és Szolnok 
megyében élő, idős édesanyja támogatására.

ratalics lászló

DIÁKOK,  
figyelem!

Siess, jelentkezz MOST! 

Jól jönne a nyárra egy  
kis plusz kereset?
Keress pénzt akár  
holnaptól! 

Rugalmas munkaidő, 
azonnali kezdéssel 
a debreceni és  
a szoboszlói strandon!

 E-mail: szemelyzet@jokerdiak.hu
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Napraforgó, az ország tortája
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idén jubileumi,  
tizenötödik alkalommal hirdette meg a Magyarország tortája versenyt az 
augusztus 20-i nemzeti ünnepünk, államalapító Szent István ünnepe,  
Magyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére. Kedvelt magyar 
ízekkel, gyümölcsökkel készült recepteket vár minden évben az ipar- 
testület; olyan tortákat, melyek az ünneppel vagy Magyarországgal  
összefüggésbe hozhatók, és szigorúan csak kiváló minőségű, természetes 
és egészséges alapanyagokat tartalmaznak. 

Bár a nyertest, Fodor Sándort (Habcsók 
Cukrászda, Budapest) a Napraforgó ötleté-
nek szárba szökkenésekor a nyári naprafor-
gómezők inspirálták, mégis egy igazi, négy 
évszakos torta született. Jólesik a nyári me-
legben, a vilmoskörte üdeségével és a hárs-
mézes friss joghurt savanykásságával, a hű-
vösebb napokon pedig, amikor melegebb 
ízekre vágyunk, a pirított napraforgó telt 
ízével és karamellizált csokoládéval kényez-
tet. Csokoládés, ropogós talpon, búzaliszt- 

mentes, pirított napraforgó-őrleménnyel ké-
szült felverten helyezkednek el a különböző 
textúrájú rétegek. A napraforgó, a csokoládé, 
a körte és a méz „szeretik egymást”, körbeér-
nek az ízek, melyeket a vilmoskörte-pálinka 
még inkább kiemel. 
Az Egy a természettel verseny győztese a Va-
dászati és Természeti Világkiállítás Magyar-
ország 2021. hivatalos tortája. A rendkívül 
erős mezőnyben a tavalyi Magyarország 
Tortája-győztes Füredi Krisztián (Hiszté-
ria Cukrászda, Tápiószecső) végzett az élen 

Nimród fantázianevű tortájával. A nyertes 
torta harmonikusan ötvözi a vegyes bogyós 
erdei gyümölcsök, a feketeribizli és a geszte-
nye ízét. A gesztenyéhez remekül passzolnak 
a likőrök, így a cukrászmester a vadászok 
egyik ikonikus italát, a St. Hubertust is be-
lecsempészte a tortába. A kakaós sablé-ra 
helyezett gyümölcsös és gesztenyés rétegeket 
lágyan öleli körbe a könnyű vanília mousse.
A Magyarország Cukormentes Tortája ver-
senyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány 
minden évben a Magyar Cukrász Iparosok 
Országos Ipartestületével együtt hirdeti meg, 
párhuzamosan a Magyarország Tortája ver-
sennyel. A versenyt idén a tápiószecsői Hisz-
téria cukrászda cukrászmestere, Füredi 
Krisztián nyerte Beszterce rózsája nevű 
tortájával.
Az elegáns küllemű, harmonikus ízvilágú, 
hozzáadott cukor nélküli tortában a sárga-
baracké a főszerep.

Házi leveskocka
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sütés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!

Boros Vali, az ismert szabolcsi háziasszony, amit csak lehet, házilag, saját kertjében termett 
alapanyagokból készít el. Ezúttal a leveskockája receptjét osztotta meg. Mindent frissen sze-
dett, mielőtt feldolgozta volna.

Hozzávalók: 4 sárgarépa, 1 zeller levelestől, 3 petrezselyemgyökér, ennek is pár levele,1 karalábé, 
2 paprika, 2 hagyma, 2 cikk fokhagyma, lestyánlevél, 2 paradicsom.

Elkészítése: Aprítóban összevágjuk a hozzávalókat, majd csirkezsíron dinszteljük. Fűsze-
rezzük, felengedjük az előző napi húslevessel. Alaposan kiforraljuk, majd botmixerrel pé-
pesítjük. A masszát jégkockatartóba rakjuk, lefagyasztjuk. Mikor megfagyott, akkor kiütö-
getjük a jégkockatartóból, és bezacskózva a fagyasztóban tartjuk. Mindig annyit veszünk ki 
belőle, amennyit fel akarunk használni. Jó étvágyat kíván: Boros Vali
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Hajdúszoboszlói minifutball fesztivál
Újra nemzetközi tornának adhatott otthont 
a fürdőváros. A Minifutball Szövetség alelnö-
ke, Pinkóczi Tibor főszervező által rendezett 
kétnapos torna keretében Hajdúszoboszló-
ra látogatott a szlovák és az ukrán minifut-
ball-válogatott is. A rendezvényt Czeglédi 
Gyula, Hajdúszoboszló polgármestere és 
Dr. Györgyi Zoltán, a HSE elnökségi tag-
ja nyitotta meg július 31-én a Hajdúszobo-
szlói Műfüves Sportpályán. – Valaha itthon 
is sokan űzték a focit kicsiben, de nem ilyen 
pályán, nem ilyen adottságokkal – mondta 
Czeglédi Gyula polgármester. Dr. Györgyi 
Zoltán, a HSE elnökségi tagja beszédében ki-
emelte: – Az utóbbi években végbement fej-
lesztések valóban beérni látszanak: országos 
szövetségek és nagy múltú kupasorozatok is 
szívesen választják rendezvényeik helyszínül 
városunkat.

A nemzetközi tornán a magyar válogatott 
két csapatra bontva lépett pályára: Nagy  
Lajos tanítványai előbb Szlovákia és Ukrajna 
legjobbjai ellen, majd egymással is megmér-
kőztek. A magyar csapatok végig magabiztos 
játékot bemutatva múlták felül ellenfeleiket, 
és végül egymás közt döntötték el a torna-
győzelem sorsát, ahol a piros csapat Bita 
László és Monyók Péter találataival 2-0 
arányban legyőzte a fehéreket, megszerezve 
ezzel az aranyérmeket és a tornagyőztesnek 
járó díszes serleget. A szlovák válogatott jó 
labdatartásával, dinamikus játékával több-
ször is bebizonyította: helye van az őszi kon-
tinensbajnokságon. 
Az ukrán válogatott hihetetlen akaraterő-
ről és győzni akarásról tett tanúbizonysá-
got a mérkőzések alatt – fordulatos, izgal-
mas mérkőzéseket láthatott a nagyérdemű. 

A nemzetközi tornák sorozata augusztus 
végén tovább folytatódik, hiszen az FC Bu-
dapest által szervezett Future Cup látogat 
Hajdúszoboszlóra. Mint minden gyermek-
torna esetében, itt is elsősorban a részvétel 
számít, és hogy a gyermekek mozogjanak, jól 
érezzék magukat. Ettől függetlenül természe-
tesen kiélezett verseny zajlik a helyosztók felé 
vezető úton, különösképpen, ha a legpatiná-
sabb hazai klubok mellett (pl.: DVTK, Vasas) 
külföldi utánpótlás-nevelés központok is el-
látogatnak Hajdúszoboszlóra.

f ó r u m  d e b r e c e n  |  2 0 2 1 .  O K T Ó B E R  2 2 .

d e b r e c e n i
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

A Vágóhíd utcai használtcikk-piac, – a köznyelvben zsibi vagy 
zsibogó – sokat változott az elmúlt évtizedek során. A korabeli 
krónikák szerint jó ideig csak hetente két nap tartott nyitva.  
A városi tanács aztán 1985-ben döntött úgy, hogy a Csapó utcai 
régi vásárcsarnoknál működő KGST-piacot (márkás farmer- 
nadrágot és micsoda fakeretes teniszütőt árultak ott a len-
gyelek!) is kiköltözteti a zsibibe, és innentől kezdve már a hét 
minden napján lehetett árusítani és vásárolni. Bizonyára sokan 
emlékeznek még rá, hogy egy ideig a zsibogó szomszédságá-
ban működött az állatvásár is, amelyet 1993-ban áthelyeztek 
a Diószegi út végére, ahol – hosszas „agonizálást” – követően 
már vagy tíz éve megszűnt.

Az idő nem múlt el nyomtalan a zsibi felett sem, azaz inkább úgy helyes, ha 
azt mondjuk: ott mintha megállt volna az idő. Aki járt arra mostanában, sok 
szempontból most is a nyolcvanas, kilencvenes években érezheti magát. Az 
asztalok, a bódék a régi időket idézik. A legnagyobb változás talán az, hogy 
jó ideje nincsenek már lengyelek, és „itt a piros-hol a piros” játékban sem ko-
pasztják meg az embert. Az eladók és a vásárlók érdeklődésünkre elmondták: 
régóta megérett már a használtcikk-piac a felújításra, és időnként lehet is ar-
ról hallani, hogy az önkormányzat tervez valamiféle beruházást a területen. 
A kérdéssel megkerestük a polgármesteri hivatal sajtóosztályát. Válaszukban 
emlékeztetnek, hogy a zsibogót a Debreceni Közterület-felügyelet üzemel-
teti. A pandémia miatti takarékos költségvetési gazdálkodás miatt azonban 
2021-ben nagyobb beruházásra nincs előirányzatuk, ennek ellenére folyama-
tosan végeztetnek ott a működéshez szükséges alapfenntartási, karbantartási 
munkálatokat.
Amennyiben a jövőben a költségvetési fedezet engedi, a felügyelet a teljes 
eladói rész aszfaltozásának felújítását szeretné elvégeztetni – írják. Hangsú-
lyozzák ugyanakkor, hogy a közterület-felügyelet csak a pavilonok alatti föld-
területet adja bérbe, a pavilonok a bérlők tulajdonában vannak, így azok álla-
potának, állagának megőrzése a tulajdonosok feladata.

takács tibor

Debreceni 
zsibogó:  

ha lesz pénz, 
lesz felújítás. 

Egy hely, 
ahol megállt 

az idő 
A járvány miatt most  

nincs rá forrás.
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további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

A nyáron több száz diák vetette bele magát a munka világába. 
Utánajártunk, mik a legkelendőbb diákmunkák, és hogy  
mennyit kereshet egy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatal.

Kenéz-Nagy Gréta Anikó, a MŰISZ Iskolaszövetkezet debreceni munka-
társa tudatta, a szezonális, nyári munkákkal elsősorban a középiskolásokat 
célozzák meg. Általában bruttó 1000-1500 forint között mozognak a diákbé-
rek, de kellő szalmai tudással 1500-2000 forintos bruttó órabért is lehet érni. 
– A jelenlegi törvényi szabályozás szerint nappali tagozatos aktív vagy pasz-
szív jogviszonnyal kell rendelkeznie annak, aki diákmunkát szeretne vállalni. 
Másik feltétel, hogy a tanulónak be kell töltenie a 15. életévét – sorolta Gréta. 
A passzív jogviszonnyal rendelkezők csak addig vállalhatnak diákmunkát, 
amíg be nem töltik a 25. életévüket; a 15 éves korosztály pedig csak nyári 
munkát végezhet. A MŰISZ Iskolaszövetkezetnél már minden adminisztrá-
ciós folyamat online zajlik; személyes megjelenés nem szükséges. A diákok 
a telefonjukon keresztül regisztrálhatnak, munkát kereshetnek, jelentkez-
hetnek a számukra szimpatikus pozícióra, majd szintén online tudják elfo-
gadni a szerződésüket. – A debreceni régióban havi szinten 300-500 diákot 
foglalkoztatunk. Az a tapasztalatunk, a mai egyetemisták nagyon tudatosak 
és önellátók, azaz maguknak fizetik az albérletet, esetleg saját maguk finan-
szírozzák a tanulmányaikat is. Emiatt hosszú távú munkákat keresnek. Ennek 
próbálunk mi is megfelelni, és elsősorban ilyen jellegű munkákat kínálunk 
nekik. A legfontosabb szempont jelenleg a diákok körében, hogy a munkát 
tudják otthonról is végezni. Sok irodai és call centeres pozíció közül válogat-
hatnak nálunk, amik közül majdnem mind támogatja az otthoni munkavég-
zést is –mondta, hozzátéve, nincs olyan partnerük, akinél a koronavírus elleni 
védőoltás meglétéhez kötnék a munkavégzést.
A Schönherz Iskolaszövetkezet Debrecen ügyfélkapcsolati vezetője, Hovány 
Tamás elmondta, május óta több száz debreceni diákkal kerültek kapcso- 
latba; legtöbbjüknek hamar sikerült munkát találni. – A legkelendőbb po-
zíciók a térségben általában az irodai adminisztratív munkákhoz kötődnek, 
ez jellemző az évközbeni időszakra és a nyári szezonra is, valamint az infor-
matikus hallgatók is szívesen fordulnak hozzánk akár szakmai gyakorlatok 
teljesítése kapcsán is. Nyáron növekszik az érdeklődés szezonális feladatok 
ellátására, így például strandon és étteremben végzett munkákra, és ezekbe 
intenzívebben kapcsolódnak be akár a középiskolás diákok is – fogalmazott. 
A Schönherznél javarészt minőségi, szakmai diákmunkák állnak a hallgatók 
rendelkezésére, így olyan pozíció, amit nem szívesen vállalnának a fiatalok, 
nem szokott lenni. Igyekeznek a hallgatók igényeit összeegyeztetni a mun-
kaadók elvárásaival, hogy biztosan egymásra találjanak a felek. Tamás tájé-
koztatása szerint az irodai és alkalmi munkák bruttó 1050-1300 forint között 
mozognak, az informatikai diákpozíciók pedig 2000 forintos órabért is elér-
hetnek. A feltételek pozíciónként változnak, de általában az adott szakterület 
alapvető ismereteit várják el a cégek. – A munkakedv egész évben jelen van, 
ugyanakkor megfigyelhető egy nyári hullám, amikor egyrészt több a jelent-
kező, másrészt azok, akik évközben is dolgoznak, nyáron több munkaórát 
tudnak vállalni. Emellett ebben az időszakban a középiskolások is szívesen 
vállalnak szezonális feladatokat - tette hozzá. Tamás közölte, májusban kérdé-
ses volt, mennyire szükséges majd az oltás a munkavégzéshez; akkor emiatt 
többen is beoltatták magukat. Most, hogy már a maszk használata sem köte-
lező, ez valószínűleg nem égető kérdés a diákok körében.
A Joker-Diák Munkaerőszervező Iskolaszövetkezet munkatársa, DRudolf 
tudatta, náluk napi 50-100 diák érdeklődik munka iránt a nyári szezonban. 
Ez a főszezon; ilyenkor az évközi létszám két háromszorosát közvetítik ki. 
A legkelendőbb munkák közé sorolta a medenceőri, úszómesteri pozíciókat, 
de a fiatalok szívesen vállalnak csomagolási, irodai, nyomdai munkákat, de 
nem restek pultosnak vagy pincérnek állni. Általában a nehéz fizikai munkát 
nem vállalják. A munkába álláshoz feltétel a nappali tagozatos diákigazolvány, 
az iskolalátogatási igazolás, érvényes tüdőszűrőpapír és bankszámla a mun-
kabér utalásához. DRudolf meglátása szerint a fiatalok 60-70 százaléka oltatja 
be magát, hogy növelje a munkába állás esélyeit.

fogarasi renáta

Debrecenben 
nehéz diákot 
találni fizikai 

munkára
A tanulók körében is 

felértékelődött  
az otthoni munkavégzés.
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A debreceni Csokonai Színházat 1865. október 7-én 
nyitották meg Jókai Mór ünnepi beszédével és Kato-
na József Bánk bán című drámájával. A Kossuth utcai 
épület ikonikus eleme a városnak, az egyszerre mór és 
bizánci elemeket is viselő, mégis romantikus stílusú 
színház, az 50. évfordulóján 1915-ben kapja meg a vá-
ros nagy költőjének, Csokonainak nevét. A csüngő 
japánakác megnevezés kicsit félrevezető, ugyanis a faj 
nem Japánból, hanem Kínából, illetve Koreából szár-
mazik. A törzsre oltott, csüngő ágrendszerű, időskor-
ban különleges és hatalmas boltozatos koronát viselő 
egyedek büszkeségei városunknak. A nyár második 
felében kezdik szirmaikat bontani, és borulnak virág-
ba. A sárgás árnyalatú szirmok festői szépségükkel 
nem csak a rovarokat kápráztatják el, hanem minket, 
cívisvárosiakat és a városunkba látogatókat is. Tudjuk, 
hogy egy erdő fái is kommunikálnak egymással; biz-
tos megvitatják, milyen volt az előző napi vihar, vagy 
milyen pletykákat hallottak a madaraktól. E két fa ma-
gasba ívelő ágaival sokszor betekintett a teátrum abla-
kain, és minden estére jutott nekik bőven megbeszélni 
való. Belestek a kulisszák mögé, és láttak ezernyi sikert 
és bukást, hallottak tapsorkánt és üdvrivalgást, átéltek 
ínséges időszakot és csillogó éveket. Memóriájukban 
ezernyi műsorfüzet rejtőzik, olyan nevekkel, mint 
Blaha Lujza, Csortos Gyula, Mensáros László, 
Latinovits Zoltán vagy Hofi Géza. A színházunk 
előtti fa párosunk közel 100 éves; ezt egyészt a korabeli 
képeslapok, másrészt a szakszerű vizsgálatok igazol-
ják. Tábla jelzi, hogy helyi oltalom alatt állnak; köszö-
nik szépen, jól vannak. Mi, debreceniek, szeretjük és 
védjük őket. Most színházunk teljes felújításon esik át, 
kívül-belül megszépül, de közeleg a nap, mikor majd 
teljes pompájában kinyitja kapuit, és tárt karokkal vár-
ja a nagyérdemű közönséget. Fáink pedig a felújítás 
időtartama alatt is élik mindennapi életüket, de, lehet, 
titkon ők is készülnek a nagy alkalomra.

Nagy idők tanúi:  
döntőbe jutott  
Debrecen két gyönyörű fája
Szavazzanak!

Az Év Fája vetélkedő keretében nem a legnagyobb vagy  
legöregebb fát keresik, hanem azt, amelyik a jelölőknek valamiért 
fontos: kapcsolódik hozzá egy helyi történet, találkozási pontot 
kínál – vagy bármilyen más szerepet tölt be az ott élők minden-
napjaiban. A nevezett fák közül a zsűri választotta ki a döntősöket. 
Ezek vesznek részt a nyilvános döntőben, melyben legtöbb közön-
ségszavazatot kapó fa nyeri az Év Fája címet.
Szavazni október 1-jéig lehet, itt: evfaja.hu
Eredményhirdetés: október 17-én.
A debreceni Csokonai Színház csüngő japánakácai



14 CívisCaféSPORT

CívisCafé: Legutóbb akkor interjúztunk, 
amikor még Belgiumban légióskodtál,  
2011 májusában. Címszavakban foglald 
össze nekünk az elmúlt egy évtizedet!

Tisza Tibor: Így repül az idő? Nekem 
fel sem tűnik igazán az idő múlása, 
remekül érzem magam, ez a legfon-
tosabb. No, persze, azért sok minden 
történt. Azóta született két gyönyörű 
gyermekem, abbahagytam az aktív fut-
ballista-karriert, de szerencsére szabad 
akaratból, és nem kényszer – mondjuk, 
sérülés – hatására. A saját vállalkozá-
somban kezdtem dolgozni, ami gyere-
kekről, tehetséggondozásról szól.

CívisCafé: Jól értem, edző lettél?
Tisza Tibor: Annál azért több, a Ti-
sza Talent Management egy komplex 
tehetséggondozással foglalkozó vállal- 
kozás.

CívisCafé: Ezt kivesézzük a későbbiekben, 
de most még a futballista Tisza Tiborról 
beszélgessünk! Hogyan tekintesz vissza a 
pályafutásodra?

Tisza Tibor: Összességében pozitív 
a kép, és a nagyon büszke vagyok, illet-
ve szerencsésnek tartom magam ezért. 
Nekem megadatott az, ami sokaknak 
a be nem teljesedett vágya. Játszottam 
a DVSC-ben, az Újpestben, a Diós-
győrben, magamra ölthettem a cí-
meres mezt. 

CívisCafé: Ez a sok pozitívum nem túl 
magyaros, kell valami panasz, hiányérzet is!

Tisza Tibor: Abban a tekintetben 
lehet csak hiányérzetem, hogy nem 
játszottam egy igazán nívós bajnokság-
ban, vagy itthon akkoriban nem voltak 
ilyen fejlett infrastrukturális körül-
mények és rendezett hátterű klubok. 
Diósgyőrben és Újpesten is sokszor fi-
zetés nélkül játszottunk, ami a magyar 
fociban jelenleg elképzelhetetlen. Ezzel 
együtt azért pozitív a kép, mert mindezt 
felülírja az, hogy magyar bajnok lettem 
a szülővárosom csapatával, olyan pati-
nás egyesületnek voltam tagja, mint az 
Újpest, továbbá a DVTK játékosaként 
élhettem meg, mit jelent a fergeteges 
diósgyőri közönség buzdítása.

CívisCafé: Kérlek, reagálj arra, amit a volt 
apósod, a befolyásos debreceni üzletember, 
Boros József mondott nemrég a nekünk 
adott interjúban: akkor távolodott el  
a DVSC-től, amikor te nem kaptál ott 
megfelelő megbecsülést, elismerést!

Tisza Tibor: A DVSC-ben kétszer 
is házi gólkirály tudtam lenni, annak 
ellenére, hogy nem mindig játszottam 
kezdőként. Én hálás vagyok, hogy eny-
nyi lehetőséget is kaptam a Lokiban, 
én abszolút jó emlékekkel gondolok 
vissza a DVSC-s időszakra. Azóta is 
nagyon jó a viszonyom Herczeg And-
rással és Kondás Elemérrel is, gyakran 

heti szinten beszélgetünk. Én az ég-
világon senkire nem haragszom. Az 
edzőnek a szíve joga eldönteni, hogy 
kit állít a csapatba, egy profi mentalitá-
sú játékosnak nem szabad zokon ven-
nie, ha kimarad a kezdődőből, hanem 
az még nagyobb munkára kell ösztö-
nözze. Ott van Szalai Ádám példája, 
ritkán kezdő a Bundesligában, de nem 
adja fel, hanem küzd, ahogy az egy 
profihoz illik.

CívisCafé: Az elmúlt húsz évben olyan 
jó cselezőkészségű játékos nem volt a 
Lokiban, mint te. Kitől tanultad?

Tisza Tibor: Magamtól. Néztem 
a tévében a sztárokat, ellestem tőlük 
egy-két húzást, aztán rengeteget gya-
koroltam. Valamit talán a genetika is 
adhatott, mert a fiamnak még nem 
mutattam meg, hogy mi a lövőcsel, 
mégis állandóan azt csinálja. Ezek 
szerint lehet örökölni. Nekem a védje-
gyemmé vált a lövőcsel, de abban na-
gyon sok munka volt. Ezt szajkózom 
most a tanítványaimnak is: gyakorlás, 
gyakorlás, gyakorlás!

CívisCafé: Miért nincsenek ma már 
cselgépek a pályán?

Tisza Tibor: Mert a labdarúgás meg-
változott – célfutballt játszanak a csapa-
tok, amibe a cselezés nem tartozik bele. 
Túl sok pénz forog kockán, a csel pedig 
kockázatos. Az elrontott csel ugyanis 
labdavesztéssel jár. Az összjáték bizton-
ságosabb, még ha kevésbé is látványos, 
mint amikor valaki egy-egyezésben jár 
túl az ellenfél eszén.

CívisCafé: Ha azt mondom Olasz Focisuli, 
milyen emlékek törnek fel benned? Úgy 
jártatok Olaszországba, mint más a piacra!

Tisza Tibor: A futballistává válás 
útján nagyon sokat jelentett számom-
ra az Olasz Focisuli és Olaszország. 
Tízévesen már a Milan és a Juventus 
ellen játszottunk, óriási motivációt je-
lentett mindannyiunknak. Nem vélet-
len, hogy ma is minden egykori Olasz 
Focisuli-növendéknek ezek a kedvenc 
csapatai, és Olaszország a kedvenc or-
szága. Fergeteges élményekkel gazda-
godtunk ott gyerekkorunkban.

CívisCafé: Avassuk be az olvasóközönséget 
abba, hogy mi a Tisza Talent Management 
(TTM)!

Tisza Tibor: Tehetséggondozó vállal-
kozás. Azért hoztam létre, hogy a mai 
fiatalok kapják meg azt a lehetőséget, 
amihez nekem annak idején nem volt 
esélyem. Egyéni edzéseket tartunk, 
táboroztatunk, továbbá különböző 
előadásokkal az elméleti felkészítést 
is segítjük.

CívisCafé: Ha én – negyvenen túl – jelent-
kezem, hogy taníts meg a biciklicselre, 
akkor mit mondasz?

Tisza Tiborral 
Olaszországról,  

a Lokiról,  
az Újpestről,  

a cselekről 
A volt debreceni cselgép  

egyéni képzést nyújt  
gyerekeknek.

Fo
tó

k:
 M

ag
án

ar
ch

ív
um



15CívisCafé SPORT

Tisza Tibor: Nálunk csak alsó korhatár 
van. Hatéves kortól bárki jöhet, volt már ná-
lam egyéni képzésen Balogh Norbi is, továb-
bá más felnőtt játékos is. Én azonban abban 
hiszek, hogy amit mi csinálunk, az a gyere-
keknek igazán hasznos. Meggyőződésem, 
hogy 6-tól 12 éves korig kell a legtöbbet fog-
lalkozni a gyerekekkel, szerintem ide kelle-
nének a legjobb edzők, mert tapasztalatom 
szerint a mai 15 évesek már nagyon komoly 
lemaradásban vannak, és van, amit már nem 
lehet behozni. Éppen ezért a kis korosztályok 
edzőinek van a legnagyobb felelőssége! Ez az 
én véleményem, persze, tudom, hogy sok 
más vélemény is van a magyar futballban.

CívisCafé: Döcög a szekér, az biztos! 
Ezért nincs egység?

Tisza Tibor: Nekem az a véleményem, 
hogy egészen kis kortól kezdve kell felépí-
teni egy játékost. Vannak vitáim arról, hogy 
szerintem egyénileg kell a játékosokat kiké-
pezni, akiket aztán majd be lehet illeszteni 
egy csapatba. Jó egyéni képzettségek és ké-
pességek nélkül nincs jó csapat sem! Nézzük 
a válogatottakat! Azokat is úgy rakják össze, 
hogy a legjobb, legképzettebb játékosokat 
posztonként kiválogatják, majd belőlük csi-
nálnak egy csapatot. Szerintem el kéne már 
jutni oda Magyarországon is, hogy jó játé-
kosokat képezzünk, és majd akkor lesz jó 
csapatunk, nemzetközi szinten is. Az egyéni 
képzésnek sokkal nagyobb jelentőséget kel-
lene tulajdonítani. Ezért is alapítottuk meg 
a TTM-et, ebben hiszünk, de tudjuk, hogy 
ez nem megy az egyik napról a másikra.

CívisCafé: Mi mást nyújt egy gyereknek a TTM, 
mint a DLA vagy a DEAC utánpótlása?

Tisza Tibor: Mi nem versenyeztetünk 
csapatot, azaz nem konkurálunk az után-
pótlásnevelő-műhelyekkel, hanem éppen 
ellenkezőleg, a partnereik vagyunk, hiszen 
képezzük a futballistáikat. Kiegészítjük 
egymást. Hozzánk szabadidőben hozzák 
el a szülők a gyereket, amikor már leedzet-
tek valamelyik csapatban, és valami pluszt 
akarnak. Nem vesszük el a klubok kenyerét, 

hanem jobbá tesszük a játékosaikat. Tudják 
ezt ők, és nagyon jó kapcsolatot is ápolunk 
mindenkivel.

CívisCafé: A cechet ki állja?
Tisza Tibor: A szülő, de ez az ő szuverén 
döntése. Nem a játszóházban költi el a pénzt, 
vagy nem vesz egy újabb tabletet, hanem 
egyéni képzésre hozza a gyerekét.

CívisCafé: Tehetős szülőnek kell lenni, ahhoz 
ki tudja fizetni a számlát?

Tisza Tibor: Egyáltalán nem! Ha jobban 
belegondolok, egy gazdag család sarja sincs 
most nálunk, és nem is nagyon jellemző, 
hogy lenne. Egy teljesen átlagos apuka pél-
dául lemondott a cigiről, és úgy fizeti a gye-
reke képzéseit.

CívisCafé: Sok edző panaszkodik, hogy a szülő 
jobban akarja a focit, mint a gyerek. 
Neked mi a tapasztalatod?

Tisza Tibor: A szülő hozza el a gyereket 
hozzánk, de utána minden gyereken múlik. 
Ha ő nem szeretne jönni, aligha tudnánk 
pluszmunkára fogni.

CívisCafé: Hol van a TTM otthona Debrecenben?
Tisza Tibor: Most még pályákat bérlünk, 
de belátható időn belül saját központ építése 
a cél. Ezen dolgozunk gőzerővel.

CívisCafé: Mindig többes számban beszélsz, 
kik a „mi”?

Tisza Tibor: Az én nevem alatt fut min-
den, én döntök mindenről, de egyedül kevés 
lennék a kiteljesedéhez. Van több edzőnk, 
személyiségelemzőnk, táplálkozási tanács-
adónk, couchunk vagyis sportpszichológu-
sunk, szóval sokan vagyunk, hála a jóisten-
nek! Továbbá nagy cégekkel is szerződésben 
állunk, az egyik nagy sportáruházban már 
lehet is kapni TTM-es pólót.

CívisCafé: A foci Eb-hez mit szólsz?
Tisza Tibor: Nagyon jó volt, a kedvenc csa-
patom nyerte!

CívisCafé: És a magyarok?
Tisza Tibor: Naná, hogy a magyaroknak 
szurkoltam mindenekelőtt, sajnálom, hogy 
nem tudtunk továbbjutni a csoportból. Ez-
zel együtt sikeres szereplésként könyvelem 
el, még akkor is, ha tudom, úgy lehetett esé-
lyünk a franciák és a németek ellen is, hogy 

nem éppen csúcsformában érkeztek meg az 
Eb-re. Ez most a realitás, de bízom benne, 
hogy a magyar válogatott egyre jobb lesz.

CívisCafé: A Loki–Újpest derbik 
különlegesek lehetnek számodra. 

Tisza Tibor: Az Újpesttől, a szurkolóktól 
nagyon sokat kaptam, mai napig olyan tisz-
telettel beszélnek rólam, hogy libabőrös le-
szek, ha belegondolok. Nyilván a DVSC-nek 
szurkolok, hiszen Debrecen az én szülőváro-
som, az én otthonom, én pedig a debreceni 
labdarúgásért dolgozom nap mint nap.

CívisCafé: A harmadik kedvenc csapatod – 
minimum egy évig – egy osztállyal lejjebb 
kényszerült. Fájt, amikor kiesett az NB I-ből?

Tisza Tibor: Nagyon nagy szomorúsággal 
töltött el a hír, de remélem, hogy – akárcsak 
a DVSC – egy év alatt sikerült visszajutnia. 
A Diósgyőrnek az NB I-ben van a helye!

CívisCafé: Van az a pénz, amiért 
elhagynád Debrecent?

Tisza Tibor: Folyamatosan kapok ajánla-
tot, nemrég egy budapesti és egy vidéki klub 
is keresett, hogy menjek oda egyéni edző-
nek, de én most Debrecenben képzelem el 
a jövőmet. Itt van a két gyerekem, a TTM 
óriási kihívás, és azt hiszem, Debrecenben 
a szakmai berkekben elismernek. Ezek most 
a legfontosabbak számomra.

CívisCafé: S ha egy felnőtt csapat 
élére hívnának vezetőedzőnek?

Tisza Tibor: Nemet mondanék. Az érték- 
alapú munkában hiszek, ezt most az után-
pótlásban lehet megtalálni és megvalósítani. 
A felnőtt foci szinte csak a pénzről szól.

CívisCafé: A lelki szemeid előtt milyennek 
látod magadat tíz év múlva?

Tisza Tibor: Tíz év múlva már reménye-
im szerint dicsekedhetünk azzal, hogy több 
játékosnak is segítettünk kijutni a nemzet-
közi porondra. Nagyon szép az is, ha egy 
fiatal bemutatkozik a magyar NB I-ben, de 
nekünk azért egy kicsit komolyabb a célunk, 
vagyis magasabbak az elvárásaink. Ami 
mégis a legfontosabb: értékes embereket 
adjunk a társadalomnak, akiknek a futball 
fontos szerepet tölt be az életükben.

cs. bereczki attila
további érdekességek:
WWW.CIVISHIR.HU

olasz és spanyol  
csempék és padlólapok,  

széles áruválaszték,  
kiváló ár-érték arány, gyors szállítás

http://mondano.hu/

lengyel  
csempék és padlólapok,  

széles áruválaszték,  
kiváló ár-érték arány, gyors szállítás

https://csempemania.hu/

DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70., +36 52 471 007
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Az az újság, hogy
HÁTRADŐLHET!
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Felnőttek 
szakmai 
oktatása

Tanulj esténként, munka után, teljesen INGYEN! Felkészült oktatókkal, 
felszerelt tanműhelyekkel és piacképes szakmákkal várnak a Debreceni 
Szakképzési Centrum iskolái!

Felszerelt tanműhelyeink-
ben vagy duális vállalati 
partnereinknél tanulhatsz.

Piacképes szakmát adunk 
a kezedbe, amivel biztosan 
el tudsz helyezkedni a 
munkaerőpiacon.

Felső korhatár nélkül  
tanulhatod meg álmaid 
szakmáját.

www.dszc.hu  I  ugyfelszolgalat@dszc.hu  I  06-30/955-7802


