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4 INTERJÚ

CívisCafé
CívisCafé: Nemrég a parlamentben a momentumos Donáth Anna azt állította heves
indulattal, hogy a 2014-es 2020-as költségvetési ciklusban Magyarországon ellopták
az EU-milliárdokat. Ha eljönne Hajdú-Biharba, mit tudnánk felmutatni neki?

Pajna Zoltán: Megmutatnánk egy hosszú táblázatot, mely tartalmazza,
hogy melyik településen milyen fejlesztés valósult meg. Meghívnánk, hogy
ismerje meg a fejlesztéseket, és amennyiben le szeretné azokat ellenőrizni,
nyugodtan megteheti. Ebben a ciklusban Hajdú-Bihar megye összességében településfejlesztésre 104 milliárd forint értékű forrást használt fel; ennek
nagyjából közel 40%-át kapta Debrecen, közel 60%-át pedig a többi megyei
település. A megye, mint jó forrásfelhasználó, az elmúlt egy évben további
pluszforrásokat kapott, többek között bölcsődefejlesztésekre és csapadékvízcsatorna-építésekre. Összességében 99 százalékos sikerrel valósultak meg
eddig a hajdú-bihari projektek. Talán három olyan projekt volt a megyében,
amelyekről a települések lemondtak, vagy az irányító hatóság állt el annak
megvalósításától. Ha végigsétálunk a településeken, látható, hogy mind a Terület- és Településfejlesztési, mind pedig az egyéb Operatív Programokból
megvalósult fejlesztések nemcsak gazdasági, hanem arculati változást is eredményeztek. Megújultak a közterületek, az önkormányzati épületek, az orvosi
rendelők, a piacok, valamint a szociális alapszolgáltatás épületei. Továbbá jelentősen nőtt a megyében az ipari parkok száma, illetve területe. A megyébe
érkezett fejlesztési forrásokról bárki tájékozódhat a Széchenyi 2020 program
honlapján, így akár a Momentum is.
CívisCafé: A meg nem valósult fejlesztéseknél felmerült a korrupció gyanúja?

A hajdú-bihari
milliárdok
nyomában
– interjú
Pajna Zoltánnal
A megyei önkormányzat elnöke
szerint sokat fejlődött
Debrecen és a régió.

Pajna Zoltán: Sem a megvalósult, sem a meg nem valósult fejlesztéseknél
nem volt visszaélésre utaló jel. Volt olyan projekt, ami azért nem valósult meg,
mert túl kevés forrással kalkuláltak a tervezésekor, és a közbeszerzési eljárás
után derült ki, hogy a költségek nagyobbak a lehetőségeknél. Általában az önkormányzatok megoldották azokat a helyzeteket, amelyeknél többletforrásigény merült fel, részben saját forrásból, részben pedig az irányító hatóságtól
kért többlettámogatásból. Az önkormányzatok abban voltak érdekeltek, hogy
a projekteket befejezzék és ne adják vissza, mert ellenkező esetben az addig
felmerült költségek a nem elszámolható kategóriába kerülnek, így azt saját
forrásból kellett volna fedezniük.
CívisCafé: Újságíróként rendre azzal találkozunk a fejlesztések kapcsán, hogy míg
az adminisztráció, papírmunka elkészül, lezajlik a közbeszerzés, addig megnövekednek
a költségek. Úgy tűnik, a következő EU-költségvetési ciklusban is ugyanezzel
a problémákkal kell szembesülni.

Pajna Zoltán: Ez nem feltétlenül a pályázati rendszer hibája. Ha valaki
2017-ben elkezdte a projekt megvalósítását, 2018-ban befejezte, akkor nem
merülhetett fel valós többletköltség. Az önkormányzatoknak lehetőségük
volt 2018-ban a beadott projektjeiket átdolgozni úgy, hogy az indikátorok
teljesítése ne változzon, de bizonyos műszaki tartalom csökkentésre módjuk
volt. 2019-ben és 2020-ban valóban jelentek meg többletköltségek; ilyenkor
azt vizsgáljuk, hogy a projektmegvalósító önkormányzat valóban mindent
időben kezdett-e el megvalósítani. Amennyiben önhibáján kívüli költségnövekmény merült fel, akkor lehetőség volt arra, hogy a beruházás többlettámogatást kapjon az irányító hatóságtól. De van ellenpélda is, hogy akár
két-három év is eltelt a projektmegvalósítási időszakból, és mégsem kezdődtek el a kivitelezési munkák. Az új programozási ciklusban azt tervezzük,
hogy a projekt előkészítését a megyei önkormányzat végzi el. Így amikor
a pályázat kiírásra kerül, megfelelő tervekkel rendelkeznek majd a projektmegvalósító önkormányzatok, és így valós tervezési és közbeszerzési árak
tudnak megjelenni.
CívisCafé: Hajdú-Bihar – a KSH szerint – a szegényebb megyék közé tartozik
a jövedelmek alapján. Az elmúlt hét évben, a mögöttünk hagyott EU-költségvetési
ciklusban, sikerült feljebb zárkózni?

Pajna Zoltán: Ha a nagyobb infrastrukturális fejlesztések költségeit is számoljuk, akkor több mint 600 milliárd forint áramlott Hajdú-Bihar megyébe,
tehát nyilvánvalóan fejlődtünk. Autópálya-szakaszok, autóutak épültek, vasútkorszerűsítés zajlott. Az összes forrást tekintve az élmezőnyben vagyunk
országosan, de azt is elismerem, hogy a jövedelmi viszonyokban nem nagyon
sikerült közelebb kerülni a fejlettebb régiókhoz. A 2021–2027-es ciklusban
a korábbi tervekhez képest a miniszterelnökünk 3 milliárd eurós többlettámogatást harcolt ki Brüsszelben. Ez nagyrészt a leginkább elmaradott régiókban lesz felhasználva. A versenyképesség, a klímavédelem, az energetika,
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az infrastruktúra-fejlesztés, a fenntartható
környezet, az egészséges és gondoskodó társadalom, élhető vidék – ezek lesznek a prioritások a következő ciklusban, ezek jelennek
meg a magyar operatív programokban.
CívisCafé: Elöregedő, elnéptelenedő
kistelepülés Hajdú-Biharban is egyre több van.
Rajtuk milyen EU-beruházás tud segíteni?

Pajna Zoltán: Nemcsak EU-s projektek
vannak, hanem a kormány is gondoskodva
tekint ezen településekre. Éppen zajlik az
a gazdaságélénkítő program, amelybe a gazdasági mutatóik alapján – az összesen száz
leginkább elmaradott település közül – Hajdú-Biharból tizenöt település került besorolásra. Az önkormányzatoknak, valamint
az itt működő, székhellyel vagy telephellyel
rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozásoknak, továbbá az állami vagy helyi önkormányzati közvetlen vagy közvetett tulajdonban álló gazdasági társaságoknak nyújt
támogatást az állam, visszatérítendő, illetve
vissza nem térítendő támogatás formájában.
Az egyik legsikeresebb kormányzati támogatás a Magyar Falu Program, amelynek
keretében orvosi rendelők felújítása, orvosi
eszközök beszerzése, belterületi utak és járdák felújítása, szolgálati lakások létesítése,
közösségi házak és templomok felújítása,
zöldterületek rendbetétele valósult meg, közel 3 milliárd forint értékben a megyében.
CívisCafé: Melyik volt az elmúlt ciklus
legsikeresebb „EU-s városa” Hajdú-Biharban,
Debrecenen kívül?

Pajna Zoltán: A számok alapján Hajdúnánás, de a számok azért csalnak is egy kicsit.
Hajdúnánás esetében például úgy, hogy ott
csak egy útépítésre 1,3 milliárd forint EU-s
forrás jutott. Nagyon sok forrást igényelt
Hajdúböszörmény, Berettyóújfalu és Balmazújváros, de nem mindenütt vannak még
lezárva a projektek.

CívisCafé: Van olyan hajdú-bihari település,
amelyet az EU szele még nem érintett?

Pajna Zoltán: Nem sok, de sajnos van,
mert voltak olyan önkormányzatok, akik
nem pályáztak. Amelyik önkormányzat pályázott, az nyert is.
CívisCafé: Milyen aktivitást mutatnak
a polgármesterek az EU-pályázatok iránt?

Pajna Zoltán: Mi a megyei önkormányzatban, akik koordináljuk az európai uniós
pályázatokat, rendszeresen küldünk kérdőívet a települések vezetőinek, azt tudakolva, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének
megvalósítani. Magyarán: felmérjük az igényeket. Előfordult, hogy az önkormányzatok fele nem is válaszolt a fejlesztési igény
felmérésére, de amikor kiírtuk a pályázatot,
akkor mindenki ott tolongott a támogatásért. Az idő haladtával egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a települések részéről;
a polgármesterek már felelősségteljesebben
gondolkodnak.
CívisCafé: Mire számíthatnak, mire pályázhatnak
a kisebb településeken?

Pajna Zoltán: Most nagy kihívás olyan
projekteket kidolgozni, amire az EU pénzt
ad. Egyszerűen innovatív falvak kellenek.
Lehet, hogy ez sokak számára első hallásra
megmosolyogtató, de már komoly szakirodalma van az okosfalvak kialakításának, azaz
alkalmazkodni kell a fejlődési irányokhoz.
Tudni kell, merre megy a világ, 10-20 évre
előre kell gondolkozni. Mi – természetesen –
sokat segítünk, hiszen az általunk elkészített
tervezési dokumentáció több száz oldal, egy
külső szemlélő, nem biztos, hogy érti. Mindenesetre meggyőződésem, hogy sok múlik
majd a település vezetőjének fogékonyságán.
CívisCafé: Az EU-s pénzcsapot mikor nyitják ki
ismét?

Pajna Zoltán: Most új helyzet áll elő,
egy féléves munkafolyamat előtt állunk,

meghatározzuk az új megyei fejlesztési
stratégiát. Előre dolgozunk, hogy mire
Magyarország aláírja az Európai Unióval a partnerségi megállapodást – ami
előreláthatólag csak jövőre történik meg
– akkorra már készek legyünk a projektek megvalósítására. Szeretném, ha minél
feszesebb tempót diktálnánk, azaz, hogy
minél hamarabb készüljön el egy beruházás, amit egyébként az EU el is vár. Várhatóan már ősszel megjelenik a 2021–2027es felhívások egy része.
CívisCafé: Debrecen felemeli vagy elnyomja
a megyét? Méreténél fogva egy település sem tud
versenyezni vele.

Pajna Zoltán: Törvényi keretek rögzítik
majd a források felhasználásának módját.
A leendő jogszabály szerint a megyei önkormányzat szabályozhatja, hogy a 200
ezres Debrecen és az ezer főt számláló
kistelepülés ne egymással versenyezzen,
mert a kicsinek nyilvánvalóan esélye sem
lenne. Terveink szerint a megyei jogú
városok, a nagyobb városok, illetve a 10
ezer fő alatti települések külön keretből
pályázhatnak.
Pajna Zoltán: Hajdú-Biharban több mint
tízezer EU-projekt valósult meg, vagy fut
éppen a 2014-2020-as költségvetési ciklushoz kötődően. Ezzel megyénk az egyik legtöbb EU-s forrást lehívó megye. A vállalkozók és az önkormányzatok megtanulták
a fejlesztéseket megtervezni és a forrásokat felhasználni, így bizakodva nézhetünk
a 2021–2027-es időszakra, amikor is – az
uniós források mellett az úgynevezett
Creative Region-projekten belül, a hazai
források biztosításával jelentősen tudjuk
a megye gazdaságát fejleszteni és az itt élők
életszínvonalát emelni.

Bocskai István
fejedelemnek tisztelegnek
Húsz éve nem volt, az idén lesz hajdúszoboszlói virágkocsi!
Kiemelkedő esemény Hajdúszoboszló számára – a pandémia okozta korlátozások közepette is – az idei virágkarneváli bemutató.
A fürdőváros Bocskai István fejedelem nagysága előtt tiszteleg azzal, hogy virágkocsit készíttet, amit augusztus 21-étől a strand előtti
téren a szoboszlói lakosok és a vendégek helyben is megcsodálhatnak.
Hű szolgálataikért a fejedelem 1606. szeptember 2-án, Kassán kelt adománylevelével telepített le Szoboszlóra lovashajdúkat. A történelmi
múlt emlékére országos jelentőségű, egyedülálló projekt valósul meg a városban. Az

CívisCafé: Vonjunk mérleget
a 2014–2020-as költségvetési ciklusból!

Oxenweg – Magyar szürkék útja című uniós,
megyei önkormányzati projekt konzorciumi
partnereként a Bécsben őrzött Bocskai-korona
és a Bukarestben őrzött Bocskai-jogar hiteles
másolatát állítják ki ősztől, egy e célra épülő új
múzeumi épületben, a Fejedelmi Kincstárban.
Ezt adja hírül a virágkocsi, melyre az ereklyemásolatok és egy lovashajdú kompozíciója
készül el – alkotója Pikó Sándor képzőművész.
Hajdúszoboszlói virágkocsi egyébként –
a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. megrendelésére – legutóbb húsz éve, az első Aquapark
átadásának évében készült.
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LEGNO

Zalakerámia

WOODSHINE

Zalakerámia

QUADOR

Zalakerámia

TEXTIL

Szeretné felújítani 160x160 cm-es fürdőszobáját?

VÁLASSZON MEGÚJULT
FÜRDŐSZOBA CSOMAGAJÁNLATAINK KÖZÜL

159.900 Ft-tól!
A csomag tartalma:

» Falicsempe, dekor, padlólap,
» Majka Nova akril kád (160x70 cm),
» Ravak króm kád lefolyó szett,
» Alföldi mosdókagyló 56 cm-es (4163),
» Búraszifon leeresztő szelep HC-1L,

Zalakerámia

SELMA

Kanizsa

BIANCA

Rako

UP

» Mambo 5 egykaros mosdó csaptelep,
» Mambo 5 kádcsaptelep gégecsővel
és kézi zuhannyal,
» LB Knauf Gres ragasztó, LB Knauf Colorin
fugázó, LB Knauf szaniterszilikon

Emigres

MEDINA

Debrecen, Vámospércsi út 37. • 52/526-666 • www.gsv.hu
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Nyári

kiemelt

jakuzziajánlataink!

DEBRECEN, MIKEPÉRCSI ÚT 70., +36 52 471 007

WWW.LAGUNALUX.HU

ariston clas one 24
kondenzációs
kombi kazán
260.000.- Ft-tól.

Az az újság, hogy
ariston lydos r 50v
50 literes
villanybojler
33.100.- Ft-tól

HÁTRADŐLHET!

Debrecen, Domokos Márton u. 1. • Tel.: +36 52 954 900
Debrecen, Nyíl u. 34.•Tel.: +36 52 530 700
E-mail: central@cenraluzlethaz.hu
Nxitva: h-p: 7.30-17.00, sz: 7.30-12.30

MAG ESSZENCIÁJA!

Kerülj összeköttetésbe önmagaddal!
Képzés Perge Juliannával, mely segít a bennünk lévő félelmet, fájdalmat,
blokkokat feloldani, a körülöttünk lévő emberi kapcsolatokat rendezni.

témák:

visszatérés önmagamhoz, szellemgyógyászat,
pénz áramlása, meditáció, egészséges életmód,
lélekgyógyászat

Időpont: 2020. szeptember 5–6.
Hely: NIMRÓD FÉNYE ÉLET KÖZPONT, Debrecen, Puzdra utca 1/B
Telefonszám:+36-70-387-9722, www.pergejuli.hu

(el)Végre hírportál!

www.civishir.hu

8 IDE SÜSS!

CívisCafé

Rakott karfiol
– majdnem hús nélkül
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sütés-főzésbe
pedig jöjjünk bele együtt!
A rakott karfiol nagy nyári kedvenc, ám a rizs és a hús miatt
sokakat hirtelen telít. Elkészítettük egy kíméletesebb változatát, ami hidegen is nagyon finom. A cukkini személyében
házastársat kapott a karfiol, a sonka pedig azért került bele,
hogy a gyanúja se merüljön fel: vegetáriánusok vagyunk.
Hozzávalók: 50 dkg karfiol, 1 közepes cukkini, 4 vékony szelet
gépsonka, 8 vékony szelet sajt, kis csokor kapor, 2 dl tejföl, 1 db tojás,
0,5 dl tej, kevés liszt/ételkeményítő, margarin a sütőtál kikenéséhez,
fűszerek ízlés szerint.

Elkészítés: A cukkinit megmossuk, csíkosra pucoljuk (így
nem fog szétesni!), ujjnyinál vékonyabb karikákra vágjuk, kiterítjük egy alátétre, besózzuk. Eközben a karfiolt megtisztítjuk, sós vízben félpuhára főzzük. A cukkiniről a kikönnyezett
nedvességet papírtörlővel felitatjuk. A tejfölben csomómentesre elkeverjük a tojást és a 0,5 deci tejet, kevés lisztet/ételkeményítőt, de hagyományos besamelmártást is készíthetünk.
Lényeg: ne legyen híg! Fűszerezzük a szószt ízlés szerint: mi
apróra vágott kaprot, sót és borsot tettünk bele, de zúzott fokhagymával is finom. Egy tűzálló tálat kikenünk margarinnal,
elkezdjük a rétegezést: alulra kerül a cukkini, majd egy sor
karfiol, rá 4 szelet sonka, arra 4 szelet sajt, majd újabb réteg
karfiol. A tetejére ismét 4 szelet sajtot teszünk. A mártással
bőségesen megöntözzük, majd 200 fokos, előmelegített sütőbe tesszük. 20-30 perc után légkeveréssel rápirítjuk a sajtot.
Jó étvágyat!

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
Debre
Nyitva:

Munkaerőszervező

Iskolaszövetkezet

, csapó 28. I I /4. • Te l.: 0 6 52 45 1 9 9 9
hétfő-péntek 8-17 • E-mail: info@jokerdiak.hu

c e n
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A Széchenyi Programiroda és az Interreg V-A Románia–Magyarország Együttműködési
Program Irányító Hatósága között megkötésre került az új finanszírozási szerződés
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program hatékony és
zökkenőmentes megvalósítása érdekében a Széchenyi Programiroda,
valamint a Program Irányító Hatósága, a romániai Közmunkaügyi,
Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium az Információs Pontok
finanszírozására vonatkozóan újabb Támogatási Szerződést kötött.
A finanszírozás legfőbb célja az eredményorientált határon átnyúló
projektek és partnerségek létrejöttének és megvalósításának
segítése, valamint a kedvezményezettek támogatása; továbbá az
ehhez szükséges alap menedzsment (előkészítés, szerződéskötés,
megvalósítás, monitoring, értékelés és ellenőrzés) biztosítása.
A Program Technikai Segítségnyújtás keretéből az Információs
Pontok további működéséhez nyújtott támogatás teljes összege:
978.648,19 euró, amelyből 489.324,09 euró az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból nyújtott vissza nem térítendő támogatás,
míg a fennmaradó részt a két tagállam nemzeti hozzájárulásból
biztosítja.
A
Támogatási
Szerződés
(145
411/29.10.2019)
2020. január 9-én került aláírásra, az általa finanszírozott feladatok
végrehajtásának időszaka 2019. június 1-jén kezdődött és
2023. december 31-ig tart.

A
2014–2020-as
pénzügyi
periódusban
megvalósuló
Együttműködési Program célja a román-magyar határmenti
övezet együttműködésének támogatása. A Programon belül nyílt
pályázati felhívások során vissza nem térítendő támogatásban
részesültek olyan közös, határmenti együttműködési projektek,
amelyek többek között a foglalkoztatást, vagy az egészségügyi
szolgáltatások fejlesztését célozzák meg. A Programot az Európai
Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a Programban
résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozása egészíti ki.
A Széchenyi Programiroda keretein belül működő Információs
Pontok az új finanszírozási szerződés alapján látják el
a hazai kedvezményezettek szakmai támogatását projektjeik
megvalósításában, továbbá közreműködnek a 2020 utáni
időszak előkészítési feladataiban, valamint a jelenlegi Program
lezárásában.
Az
Interreg
V-A
Románia-Magyarország
Együttműködési
Programról
bővebben
a
következő
linken
olvashat:
http://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/.

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.interreg-rohu.eu

FESTÉKCENTRUM
DEBRECEN, FÜREDI ÚT 57-59.

Tel/fax: +36 52 249-972, +36 70 635 7140 Nyitva tartás: H-P: 730–1730, Szo: 730–1230

PANNON FESTÉKÜZLET
a

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

Nyitva tartás: H-P: 700-1600, Szo: 800-1200 • www.festeker.hu

GLS
csomagpont

Tel.: +36 70 624 6753
Nyitva tartás: H-P: 730–1730, SZ: 730–1230

Nagy választékban
kaphatók:
kül- és beltéri
falfestékek,
nemesvakolatok,
glettanyagok,
ragasztók,
festéshez szükséges
szerszámok, díszlécek,
rozetták készletről,
gipszkartonok,
profilok
és kiegészítők.

HELYBEN

számítógépes színkeverés.

White BoxBan!

DEBRECEN, DERÉK U. 100/B.

Bevezető ÁR!!
Német
minőség!
Dűfa Putz
nemesvakolat, kapart
1,5 mm, fehér 25 kg.

Platinum
színes beltéri falfesték
5 l.

Remmers HK 3 in 1
oldószeres vékonylazur
több színben
2,5 l.

6790.- Ft/db

7690.- Ft/db

9680.- Ft/db

271,6.- Ft/kg

1538.- Ft/l

3.872.- Ft/l

Gemini
2 komponensű
parkettalakk
A+B
2,5 l.

Baumit FinoBello
beltéri glett
0-10 mm, 20 kg

Héra
fehér beltéri falfesték
15 l.

9390.- Ft/db

2855.- Ft/db

6450.- Ft/db

3756- Ft/l

142,75- Ft/kg

430.- Ft/l

AKCIÓ IDŐTARTAMA: 2020. JÚLIUS 10-TŐL AUGUSZTUS 19-IG.
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A koronavírus Debrecenben is átrajzolta az ingatlanpiacot, változott
a kínálat és némiképp visszaesett az eladásra szánt házak, lakások
ára. A kialakult rendkívüli helyzetről az Openhouse franchise-tulajdonosával, Szilágyi Ritával beszélgettünk.
Kizárólag a pandémiának köszönhető a helyi
ingatlanpiac átrendeződése?

Látványos
változások
a debreceni
ingatlanpiacon
Ha albérlet,
akkor Újkert, Vénkert,
Sestakert, Óváros, Nagyerdő.

szilágyi rita
Franchise-tulajdonos, Openhouse
+36-20-362-0036,
rita.szilagyi@oh.hu, www.oh.hu
4028 Debrecen, Hadházi út 1–3.

Várhatóan folytatódik az árcsökkenés, vagy
stagnál? Mi az előrejelzés?

A vírus érkezése jelentős változást hozott az albérletpiacon. Az online oktatás
bejelentésével a magyar és külföldi egyetemisták – józanul átgondolva helyzetüket – a rendkívüli helyzetre hivatkozva
elhagyták a bérleményeket, és hazaköltöztek. Ennek értelmében egyre több
bérlakás került a piacra. A turizmus vis�szaeséséből adódóan pedig azon lakások
tulajdonosai, akik eddig rövid távra adtak
ki (airbnb), egy ideig vártak, ám mostanra ezek a lakások is piacra kerültek. Az
albérletek ára így szép lassan csökkenni
kezdett. Az előző évhez képest a lakás
típusától, méretétől függően körülbelül
10-20 százalékos az albérletek áresése.
Míg 2019-ben 100 ezer forint alatt nagyon nehezen lehetett albérletet találni,
2020-ban ugyanezen lakásokat (felszereltségtől függően) 80 ezer forinttól kínálják. A szép állapotban lévő, bútorozott,
jól felszerelt lakások tartják az árukat.
Ilyenekbe szívesen költöznek az emberek.

A jelenlegi helyzetben nagy felelőtlenség
lenne jóslatokba bocsátkozni. Ahogy már
az év elején is mondtam, a piacra több tényező is befolyással bír. A vírushelyzettel
januárban még senki sem számolt, bár
a piac változása már akkor is észlelhető
volt, de nem tudtuk, mi az, ami változatni
fog az akkori helyzeten. Az ingatlanpiacon a változás azonban nem csak az albérleteket érinti: az eladásra szánt ingatlanok árai szintén módosultak. Az előző
években nem volt ritka, hogy alku nélkül
váltottak tulajdonost a lakások, most
azonban – bár ez hirdetési árakon még
nem minden esetben látszik – a társasházi lakások árai folyamatosan csökkennek,
a tulajdonosok közül kevesen hajlandók
a piaci változásokra reagálni, és csökkenteni az árakon. A mostani helyzet azt
mutatja, hogy a lakásoknál még várható
árcsökkenés. Mint minden esetben, azok
a piaci szereplők járnak jól most is, akik az
adott helyzetre gyorsan tudnak reagálni.

Ez az előző évekhez képest nem változott. Most is az egyetemhez közeli lakások a preferáltak az egyetemisták számára. Szinte kivétel nélkül fontos, hogy
tömegközlekedéssel könnyen megközelíthető legyen, elsősorban villamossal.
A külföldi diákok Debrecen belvárosába
nem szívesen költöznek, hiszen az már
szinte messze van nekik az egyetemtől.
A magyar diákok rugalmasabbak, de
a tömegközlekedés számukra is elsődleges: az egyetem könnyű megközelítése alapvető szempont. A legkeresettebb
városrészek: Újkert, Vénkert, Sestakert,
Óváros, Nagyerdő. A külföldi egyetemisták szeretnek tömörülni, így ők leginkább a 2-3 vagy akár 4 szobás lakásokat keresik. A magyar diákok az 1-2
szobás lakásokat részesítik előnyben.
Az árak lejjebb mentek az elmúlt hónapokban –természetesen ezt az albérletet
kereső ügyfelek is látják, ezért az előző
évhez képest körülbelül 10 százalékkal olcsóbban keresnek lakásokat. Azok
a tulajdonosok, akik nem engedtek az árból, nehezebb helyzetben vannak most,
hiszen az egyetemisták is látják, milyen
lakásokat tudnak bérbe venni, és milyen
áron. Nagyobb változás a minőségben
tapasztalható: könnyebben kiadhatók
azok a lakások, amiket ízlésesen, modern, fiatalos bútorokkal rendeztek be.

 i azt már tapasztaljuk, hogy a létrejött
M
értékesítések és a hirdetési portálokon
szereplő árak között legalább 10 százalékos különbség van. Ennek legfőbb oka,
hogy a családok a társasházból családi
házba szeretnének költözni – a családi
házakra tehát megnőtt a kereslet. Debrecen környező településein jóval megfizethetőbb áron lehet házat vásárolni,
mint városon belül, ezért ezeken a településeken megnövekedett a kereslet. Néhány helyen – ebből kifolyólag – áremelkedés is tapasztalható. Az elmúlt évekhez
képest a legkeresettebb települések listája
nem változott: még mindig Mikepércs,
Józsa és Ebes a befutó.

Alapvetően mit keresnek az egyetemisták?
Jellemző még, hogy sokan élnek együtt,
vagy dominánsabb az elszigetelődés?

Debrecenhez közel jóval kedvezőbb áron
lehet akár családi házakhoz jutni. Melyek a
legkeresettebb települések?
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CívisCafé
Debreceniek, akik nagy utat jártak be, mire ide- és odaértek,
ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan címszavakban, amit maguk
választanak. Mi csak kérdezünk. Huszonegyet.
Ezúttal Tóth Csaba Zsolt újságírótól, a DVSC új sajtófőnökétől.

1.

Ha egy sportújságíró a rajongásig szeretett csapata sajtófőnöke lesz,
akkor mondhatjuk, hogy beteljesedett az álma, a vágya?

Ha van egy debreceni ember, jelesül én, aki 40 éve jár Loki-meccsre, 25 éve
meg (sport)újságíró, mondhatjuk, hogy ebben a pozícióban a lehető legjobb
helyen van.

2.

Mi, debreceni olvasók ugyanakkor elvesztettünk egy újságírót, hiszen
a vitriolos tollú publikációidnak aligha lehet a Loki-honlap a terepe.
Majd influenszerkedsz a Facebookon?

Nem hinném, van elég dolgom a DVSC-nél. A Loki mint brand egyébként is
önnönmagában influenszer.

3.

Csak egy kis provokáció: tíz éve egy Bajnokok Ligája-csapat sajtófőnöke
lehettél volna, most azonban csak az NB II. jut. A hely jó, az idő rossz?

Dehogy, minden jó így, ahogy van. Legalább senki nem mondhatja, hogy
a készbe ültem bele.

4.

Más szellemiséget hirdetett Szabó Péter, az új Loki-főnök.
Mit fog ebből érzékelni a szurkolóhad a stadionban?

Debreceni 21-es:

Sok mindent. Meg fog lepődni, aki vasárnap délután kijön a Nagyerdőre. DJ,
ugrálóvár, sült kolbász, csapolt sör, limonádé, csocsó és megannyi más várja majd a szurkolókat a Red and White-nál már órákkal a meccs előtt, neves
Loki-játékosokkal is lehet majd fotózkodni, beszélgetni. És hogy tovább hűtsem a kedélyeket, a stadionban mindenki az eddigieknél sokkal gyorsabban
jut majd sörhöz….

Tóth Csaba Zsolt, 5.

a DVSC sajtófőnöke,
akinek a szíve ultra

Vissza lehet szerezni
a Tankcsapda-indulót?
Ki a legjobb fej Debrecenben?
Van az a pénz?

A legutóbbi idényben a DVSC-nek a játékánál csak a kommunikációja
volt rosszabb, azaz nincs magasan a léc. No de milyen szintre kell emelni,
mi az elvárás? Egyáltalán milyen a jó sajtófőnök?

Semmilyen körülmények között nem foglalkoznék a múlttal, senkit és semmit
nem szeretnék minősíteni. A jó sajtófőnök figyelmes és törődő típus, és én
ilyen szeretnék lenni. Az újságírók munkáját nemcsak azért kell segíteni, hogy
nekik jobb legyen, hanem azért is, mert általuk jutunk el a szurkolóinkhoz.

6.

Dolgoztál sportrovatvezetőként és lapszerkesztőként a megyei napilapnál,
szerkesztettél online hírportálokat, vezettél tévéműsort. Egyáltalán új kihívás
elé tud állítani a sajtófőnöki munka?

Persze, ez kissé másfajta szerep. Egyedfejlődésem a nyomtatott sajtós újságírásnál kezdődött, az online munkával folytatódott, aztán átcsapott televíziós
műsorvezetésbe-szerkesztésbe, most pedig remélhetőleg kicsúcsosodik a sajtófőnöki munkával.

7.

Általános szurkolói vélemény: a DVSC honlapja száraz, mint egy vasüzemi
kiadvány a szocializmusban. Az új sajtófőnök színes egyénisége
hatással lehet majd a tartalomra?
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Egy klub hivatalos oldala nyilván nem a Dumaszínház online kiadása, tényeket közlünk. Persze, azért némi szín és érzelem megjelenhet
a felületen. Egyébiránt az a több mint 70 ezer ember, aki a közösségi
médiában követ minket, nem nélkülözi az ötletes videók és az érdekes hírek sokaságát.

8.

Siralmasan kevés a néző a Nagyerdei Stadionban. Toborozzunk szurkolótábort! Hogy és hol kezdjünk hozzá?

Biztos vagyok benne, hogy a most kezdődő idényben nőni fog
a DVSC átlagnézőszáma. Mi kell hozzá? Jó foci és jó kísérőprogramok. Ez utóbbiakról mindenki meggyőződhet a jövőben, ha nem
3,5 másodperccel a kezdő sípszó előtt érkezik a stadionhoz. Mint
utaltam rá, ezentúl nem lesz hiány kísérőprogramokból, érdemes
a mindenkori meccs előtt akár órákkal is megjelenni a stadion környékén. Jó lesz!

9.

Idézz fel három rövid sztorit! Mi a legelső,a legszebb
és a legrosszabbélményeda Lokival?

A legelső az, amikor körülbelül 10-12 éves koromban a régi Nagyerdei Stadion lelátóján elküldtem a búsba néhány Vasas-szurkolót,
akik valamiért nem a vendégszektorban foglaltak helyet, ráadásul
még okoskodtak is. A meccset egyébként a Loki nyerte. A legszebb
az, amikor Splitben gurítottunk egy ötöst a Hajduknak. Az autónkat
ugyan porrá zúzta a Torcida, de nem tudták elrontani a kedvünket.
A legrosszabb? 1984-ben az őszi idény végén a második helyen álltunk, amikor elhunyt az edzőnk, Nagy György, s végül csak a középmezőnyben végeztünk.

10.

Vissza lehet kérni a Tankcsapdától a Loki-indulót egyszer s
mindenkorra? A Nagyerdei Stadionhoz idegen a Liverpool himnusza,
és minden más, ami nem a miénk!

19.
20.
21.

Modern Talking vagy Bódi Guszti?

Brrrrrr. Inkább Tankcsapda, P. Mobil, Faith No More, Iron
Maiden és társaik.
Könyvmolyoknak ajánlj három remeket!

Sándor Mihály: 25 év 25 Loki-labdarúgója. Martin Amis:
Pénz. Martin Amis: Siker.
Melyik a tócsás DVSC-álomtizenegy?

Horváth B. – Bernáth, Goian, Takács B., Korhut – Dombi,
Sándor T., Sándor Cs., Madar Cs. – Coulibaly, Gracsov.
cs. bereczki attila

Úgy tudom, ez már megtörtént, autentikusan fogalmazva: sínen
van a dolog. Bár Debrecenben rengeteg érték van, egy átlagos,
mondjuk déls-omogyi ember kábé három dologról ismeri a várost: Nagytemplom, DVSC, Tankcsapda. A Nagytemplom – Istennek hála – adott, a DVSC és a Tankcsapda pedig kéz a kézben kell
hogy járjanak.

ROSTO

CK

11.

Megosztottak a debreceni sportrajongók abban a tekintetben,
hogy milyen legyen az élsport a városi sportpalettán.
Tegyünk fel mindent a Lokira! – mondják sokan. Mások a DEAC növekedését is rosszallóan nézik, mintha az a DVSC kárára történne.
Mennyi élsportot bír el a város?

HALLE
HANSA

Debrecen folyamatosan fejlődésben lévő city, magyarországi szinten
nagyváros. Ha valakinek van mondjuk 4-5 gyermeke, nemcsak az
egyiket szereti, hanem mindet. A cívisvárosban jut hely és szeretet
mindenkinek.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Van az a pénz, amiért elhagynád Debrecent?

Biztos van, csak azt sok nullát a végén nem tudnám értelmezni. Akkor meg minek?
Mi a legjobb Debrecenben?

Nem túl nagy, nem túl kicsi. A méret a lényeg.
Mi a legrosszabb Debrecenben?

Fekhetne kissé délebbre is. A fagy és a sötét nem az én világom, meccsre is többen járnak, ha jó idő van.
Ki a legjobb fej Debrecenben?

Nyilván rengeteg jó fej van, a társadalmi közmegegyezés
szerint Dombi Tibi.
Répasaláta vagy rántott cukkini?

Brrrrrrr. Jókai-bableves.

GRAPH

ITE

3.999
Ft/m2

LAMINÁLT PADLÓ
DYNAMIC WIDE

2,02 m2 /8.078 Ft/doboz (Rostock, Hansa)
2,54 m2/10.157 Ft/doboz (Halle, Graphite)

Ajánlataink 2020. augusztus 1-31-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényesek!
Csak kiskereskedelmi mennyiséget szolgálunk ki!

Sör, bor vagy pálinka?

Sör. A pálinka csak rideg-hideg téli estéken segít.
Romantikus vígjáték vagy keserédes dráma?

Miután az élet maga is elég dramatikus, ne szakadjunk el
a rögvalóságtól. Dráma.

4031 DEBRECEN, Balmazújvárosi út 4.
Tel.: +36 (52) 537-264
KEDVEZMÉNYES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
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Miért jó a DSZC-nél
tanulni?
• I NGYENTANULHATSZ
PIACKÉPESSZAKMÁT
• SZÍNVONALASOKTATÁS,
NAPRAKÉSZSZAKTUDÁS
• TÖBBMINT50SZAKMA
KÖZÜLVÁLASZTHATSZ
• DIÁKIGAZOLVÁNY
IGÉNYELHETŐ

ÉRETTSÉGIRE
ÉPÜLŐ
NAPPALI KÉPZÉSEK

Jelentkezz még ma!

www.dszc.hu

