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Életre szóló élmények forrása lesz az új strand

„Mindent a debreceniekért 
teszünk. Ez a fejlesztés azt is 

hirdeti, hogy érdemes  
debreceninek lenni.”

	 						Papp	László	polgármester

A járványhelyzet ellenére is időben 
elkészült Debrecen új strandja.  
A hivatalos megnyitót június 19-én 
tartották a Nagyerdőn. Az esemé-
nyen részt vett Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter, 
Papp László polgármester, valamint 
Kósa Lajos országgyűlési képviselő.

Az Új Főnix Terv hATásA
2 milliárd euró működő tőke
érkezett a városba (2. oldal)

Debrecen 2030
Korszakalkotó, komplex, átfogó
városfejlesztési program készült (6–7. oldal)

Főszerepben A víz és A nAgyerDő
Életre szóló élmények forrása lesz az új,
hipermodern strand (8. oldal)

Most igazán jó debreceninek lenni!  
A júniustól kiváltható Debrecen város-
kártyával olyan előnyöket és kedvez-
ményeket élvezhetnek a debreceni 
állandó lakcímmel rendelkező lakosok, 
amelyek egyedülállóak az országban.

Évek	 óta	 vizsgálja	 a	 városvezetés	
egy,	 a	 debreceniek	 számára	 több	
szolgáltatást	 nyújtó	 Debrecen	 vá-
roskártya	 bevezetését.	 A	 Belügy-
minisztériummal	 együttműködve	
sikerült	olyan	rendszert	kiépíteni,	
amely	 egyedülálló	 az	 országban.
Mint	 Papp	 László	 polgármester	
tájékoztatta	 a	 sajtót,	 Debrecenben	
jött	 létre	 először	 az	 országban	 az		
e-személyigazolvány	alapjaira	épü-
lő	első	okos	városkártya.	

–	 Ezt	 a	 kártyát	 a	 debreceniek-
nek	készítettük,	hogy	érezzék:	eb-
ben	a	városban	ők	az	elsők.

Széles	 Diána	 alpolgármester	
úgy	 fogalmazott:	 ez	 a	 kártya	 sok-
kal	 több,	 mint	 egy	 kedvezmény-
kártya;	 ez	 egy	 identitáskártya.	
Annak	az	összefogásnak	a	jelképe,	
ami	jellemzi	Debrecent.

Bárki	 igényelheti,	 aki	 rendelke-
zik	 állandó	 debreceni	 lakcímmel	
és	 lakcímkártyával,	 ill.	 elmúlt	 3	
éves.	 Az	 igényléshez	 egyszeri	 ezer	
forint	előállítási	díjra	van	szükség.	
A	 kártya	 3	 évig	 érvényes,	 s	 nem	
hosszabbítható	meg.	A	Debrecen	vá-
roskártyát	személyesen	lehet	kivál-

Megmutatkozik a jelképünk 
értelme; új erőre kapva fejlő-
dik tovább a cívisváros.

Debrecennek is pont annyi-
ra hiányzott ez a vírus okoz-
ta lebénulás, mint a regényes 
sorsú üvegesmesternek a ha-
nyatt esés az üvegtáblákkal a 
hátán. Negyedéves kényszer-
szünetet nem lehet vesztesé-
gek nélkül kibírni. Megsínyli 
az egész földgolóbis, visz-
szafogja Európát, fékezi Ma-
gyarországot is. A rendkívüli 
szünet utáni első fejlemények 
egyike a Debrecen 2030 hosz-
szú távú fejlesztési stratégia 
meghirdetése és a stratégiát 
megvalósító akciók megkez-
dése. Magyarország az elsők 
között eszmél a COVID-sokk 
után; Debrecen a magyar ki-
bontakozás motorja.

A debreceni polgárok szá-
mára nem újdonság, hogy im-
máron több mint két évtizede 
stabil városvezetés biztosítja 
a folyamatos fejlődést az ott-
honunkban. A cívisek huza-
mos ideje azon dolgoznak, 
hogy a munkahelyteremtő 
gazdasági fejlesztések javuló 
életviszonyokat alapozzanak 
meg. Józan ésszel belátható, 
hogy az ebben az újságban 
ismertetett programot lehetet-
len lett volna összeállítani, ha 
csupán a vírus-sokk kiváltotta 
kényszer lett volna a vezér-
motívum. Ellenkezőleg, még 
egy most átélt válság után is 
könnyebb az újrakezdés, ha a 
közösségünk lankadatlan fej-
lesztéssel, fejlődést szolgáló 
akciókkal foglalja el magát. 
Többéves következetes munka 
révén tárható elő városuk kö-
vetkező évtizedének sordön-
tő terve. Debrecen nem adja 
meg magát a külső körülmé-
nyek okozta nehézségeknek. 
Historikus tulajdonságunk 
az életrevalóság és a jobbra 
törekvés. A D2030 stratégia 
emblémájában is szerepel a 
főnix. Jelképezi az erőgyűj-
tést, a továbbfejlődést, a lan-
kadatlan szorgalmat.

Köszönet minden debrece-
ninek azért az együttműködé-
sért, amire alapozva érdemes 
és szükséges új terveket készí-
teni, és megvalósítani azokat.

–	 mondta	 a	 polgármester,	 utalva	
arra,	 hogy	 12	 méter	 magasan	 is	
kialakítottak	 medencéket.	 –	 Úgy	
hiszem,	 élményben	 itt	 nem	 lesz	
hiány.	 Hozzátette,	 Debrecen	 az	 a	
város,	amely	ha	megkapja	a	lehető-
séget,	nem	engedi	ki	a	kezei	közül.	
Emlékeztetett	rá:	a	déli	gazdasági	
övezet	 létrehozása,	 a	 Nemzetkö-
zi	 Iskola	 megépítése,	 a	 Csokonai	

A	debreceni	BMW-gyár	meg	fog	
épülni;	 eddig	 minden	 fél	 tartja	
az	 ígéreteit	 és	 teljesíti	 a	 köte-
lezettségeit	 –	 erről	 beszélt	 az	
építkezés	 helyszínén	 májusban	
Szijjártó	 Péter	 külgazdasági	
és	 külügyminiszter.	 Hozzátet-
te,	 a	 2018	 nyarán	 bejelentett,	
gyárépítésről	 szóló	 szerződés	
módosítás	 nélkül	 lép	 hatályba.	
Az	építkezés	már	elkezdődött,	a	
befejezés	csúszhat	néhány	hóna-
pot;	ez	teljesen	természetes	egy	
világjárvány	 idején	 –	 közölte	 a	
miniszter.	

Papp	 László	 polgármester	
úgy	 fogalmazott,	 a	 lehetetlenre	
vállalkoztak,	de	azt	is	teljesítet-
ték:	Debrecen	rekordgyorsaság-
gal,	másfél	év	alatt	alakította	ki	
a	 BMW-gyár	 területét.	 A	 kor-
mány	 és	 a	 BMW	 is	megbízható	
partnerre	 talált	 Debrecenben:	
szövetséget	 kötött	 a	 kormány,	
a	 BMW-csoport	 és	 a	 város,	 s	
mindannyian	 elkötelezettek	 a	
gyár	 felépítése	mellett	 –	 emelte	
ki	Papp	László.

Michele	 Melchiorre,	 a	 BMW	
Manufacturing	 Hungary	 Kft.	
ügyvezető	igazgatója	azt	mond-
ta,	 változatlanul	 elkötelezettek	
a	 debreceni	 BMW-gyár	 meg-
építése	 mellett.	 Az	 ügyvezető	
megköszönte	 a	 kormánynak	 és	
Debrecen	városának	azt	a	bizal-

mat	 és	 professzionális	 együtt-
működést,	 amelyet	 irányukban	
mutatnak.

Az	 önkormányzat	 május	 vé-
gén	 közleményben	 tudatta	 azt	
is,	 hogy	 a	 BMW	 Group	 átvette	
és	 kifizette	 a	 leendő	 debreceni	
autógyárának	 a	 területét;	 ezzel	
megszerezte	 az	 ingatlan	 tulaj-
donjogát.	 A	 megállapodás	 sze-
rinti	 vételár	 fedezetet	 nyújt	 az	
önkormányzat	 által	 az	 ingatlan	
megszerzésére	 és	 a	 közel	 400	
hektáros	ipari	terület	kialakítá-
sára	 fordított	 valamennyi	 költ-
ségre	–	írták.

Hozzátették,	 hogy	 az	 eredeti	
szerződésben	 foglaltakhoz	 ké-
pest	 a	 felek	 –	 közös	 megegye-
zéssel	 –	 néhány	 fejlesztési	 elem	
vonatkozásában	 határidő-mó-
dosításokat	 fogadtak	 el.	 Ezen	
változtatások	 az	 ipari	 területen	
kívüli	 infrastruktúrákra	 vonat-
koznak,	és	 illeszkednek	a	BMW	
beruházási	 ütemtervéhez,	 így	
semmilyen	tekintetben	nem	aka-
dályozzák	az	 ipari	területen	be-
lüli	további	fejlesztéseket.

A	 BMW	Group	 az	 évi	 150	 ezer	
autó	gyártására	tervezett	debrece-
ni	gyárban	ezer	ember	foglalkozta-
tását	 tervezi.	 A	 beruházás	 értéke	
több	mint	egymilliárd	euró,	amely-
hez	 a	magyar	 állam	12,3	milliárd	
forintos	támogatást	nyújt.

Elkötelezettek a debreceni 
BMW-gyár felépítése mellett

városkártya a debrecenieknek

A Főnix városa

tani	a	DV	Parking	Malomparkos	
központja	 ügyfélszolgálatán,	 a	
VisitDebrecen	 értékesítőhelyén	
a	Nagyerdőn,	az	Aquaticum	vil-
lamosmegállójánál	 és	 a	 Nagy-
erdei	Stadionban	a	DVSC-shop-
ban.

Amikor	 a	 tulajdonosa	 hasz-
nálja	 a	 városkártyát,	 akkor	az	
elfogadóhelyen	 ellenőrzik	 az	
érvényességét.	Ha	a	tulajdonos	
a	 lejárati	 idő	 előtt	 elköltözik	
Debrecenből,	akkor	a	megadott	
e-mail	címére	érkezik	egy	levél	
a	 kártya	 érvényességének	 fel-
függesztéséről

Június	15-étől	három	elfoga-
dóhelyen	azonnal	használható	a	
kártya:	 kedvezményesen	 vásá-
rolhatnak	belépőt	és	bérletet	az	
új	Aquaticum	Debrecen	Strand-
ra	 a	 városkártya-tulajdonosok;	
kedvezményt	 kapnak	 az	 éves	
bérletekből	a	Nagyerdei	Kultúr-
parkba;	a	közösségi	közlekedés-
ben	pedig	jegyként	és	bérletként	
használható:	 városkártyára	 is	
vásárolható	 online	 bérlet	 vagy	
jegy	a	DKV	járataira.

megnyílt a strand!

Papp	László	a	megnyitón	felidézte,	
hogy	 az	 elmúlt	 évek	 számos	 vál-
tozást	 és	 jelentős	 fejlődést	 hoztak	
Debrecen	 életébe.	 Mint	 mondta,	
valami	egyedit	akartak	létrehozni,	
így	 a	 2015-ben	 kiírt	 ötletpályázat	
alapján	 a	 legmerészebb	 tervet	 vá-
lasztották	ki.

–	A	Nagyerdőre	nagy	strand	du-
kál,	jó	magas,	tetején	medencékkel	

Színház	 rekonstrukciója	 vagy	 épp	
a	most	megnyitott	új	strand	mind	
azt	mutatja,	hogy	„Debrecen	új,	si-
keres	jövőt	épít”.	

–	 Mindent	 a	 debreceniekért	 te-
szünk.	Ez	a	fejlesztés	azt	is	hirdeti,	
hogy	 érdemes	 debreceninek	 lenni	
–	 mondta	 Papp	 László,	 hozzátéve,	
a	városkártya	pedig	kedvezményes	
belépést	biztosít	a	strandra	a	deb-
recenieknek,	akik	számára	 „életre	
szóló	élmények	forrása	lesz	ez	az	új	
vízi	világ”.

Kósa	Lajos	országgyűlési	képvi-
selő	arról	beszélt	a	megnyitón,	hogy	
olyan	 ajándékot	 kap	most	 a	 város,	
amire	 régóta	 vágyott.	 Méltó	 párja	
az	 élményfürdőnek	 –	mondta	 Kósa	
Lajos,	hozzátéve,	hogy	a	nagyerdei	
strand	 nem	 konkurenciája	 a	 kör-
nyék	fürdőinek,	ellenkezőleg:	a	Ke-
let-Magyarországra	érkező	turisták	
120	kilométeres	körzetben	találhat-
nak	 egyedi	 attrakciókat,	 Debrecen	
mellett	 Hajdúszoboszlón,	 Nyíregy-
háza-Sóstón	és	Miskolc-Tapolcán.

(Folytatás a 8. oldalon)
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Közép-európai regionális központtá válik Debrecen
A Debrecen 2030 program alapvetően 
változtatja meg a keleti régióban élők 
mindennapjait. Célja, hogy a hajdú-bi-
hari megyeszékhelyet az országhatá-
rokon átnyúló hatású üzleti, innová-
ciós, közlekedési, oktatási, kulturális 
és egészségügyi központtá tegye. A 
kormány az első három év forrásainak 
biztosításáról döntött; eszerint több 
mint 48 milliárd forint állami támoga-
tás érkezik 2024 végéig.  

Még véget sem ért az Új Fő-
nix Terv, máris Debrecen 2030 
programról beszélünk. Hogy is 
van ez?

2015-ben,	 amikor	 a	 Modern	
Városok	 Programot	 aláírtuk,	
beszélgettünk	 Orbán	 Viktor	
miniszterelnök	 úrral	 a	 város	
jövőjéről.	 Ekkor	 rajzolódott	 ki	
előttem,	 hogy	 lehetünk	 még	 a	
Modern	 Városok	 Programban	
megfogalmazottaknál	 is	 sok-
kal	 ambiciózusabbak.	 Azóta	 sok	
minden	 történt	 a	 városban.	 Si-
keresen	elindítottuk	az	Új	Főnix	
Terv	végrehajtását.	Ez	103	prog-
ramelemet	 tartalmazott,	 amiből	
jelen	 pillanatban	 19	 van	 előké-
szítés	alatt,	és	a	 fennmaradó	84	
elem	egyik	fele	már	megvalósult,	
a	 másik	 fele	 pedig	 kivitelezés	
alatt	 áll.	 Oktatási	 intézménye-
ket,	óvodákat,	orvosi	 rendelőket	
újítottunk	 fel,	 zöldterületeket	
raktunk	 rendbe	 és	 alakítottunk	
ki,	megoldottuk	Haláp-Nagycse-
re	 ivóvízellátását.	Emellett	 elké-
szült	a	nemzetközi	iskola	és	az	új	
strand,	ősszel	pedig	elindul	mind	
a	 két	 színház	 fejlesztése.	 Tehát	
az	 eredetileg	 2022-ig	 tervezett	
Új	Főnix	Terv	nagyon	jól	áll,	de	
az	események	időközben	felgyor-
sultak.

hatalmas, több ezer új 
munkahelyet teremtő ipar-

területi fejlesztések valósultak 
meg az Új Főnix Tervben, 

miközben eldőlt az is, 
hogy a bMW Debrecenben 

épít gyárat. 

A	kormány	fogadókész	volt	arra,	
hogy	az	elért	eredmények	és	a	vá-
ros	országon	belüli	és	nemzetkö-
zi	pozíciói	miatt	nagyobb	léptékű	
fejlesztésben	gondolkodjunk.

Mit jelenthet a nagyobb lépté-
kű fejlesztés, fejlődés Debrecen 
szempontjából? 

Azt	 az	 ambíciónkat,	 amelyet	 a	
léptékváltás	 vonatkozásában	
megfogalmaztunk,	 hogy	 Deb-
recen	 egy	 meghatározó	 közép-	
európai	város	legyen,	a	Debrecen	
2030	 program	 teljes	 mértékben	
ki	 tudja	 szolgálni.	 Két	 alapvető	
célja	van.	Az	egyik	a	város	belső	
egyensúlyának	 megteremtése.	
Az	előző	időszakban,	az	Új	Főnix	
Terv	időszakában,	vagy	mondjuk	
azt,	hogy	az	előző	polgármesteri	
önkormányzati	 ciklusban,	 2014	
és	 2019	 között	 a	 gazdaságfej-
lesztés	 volt	 a	 középpontban,	 itt	
a	 Debrecen	 2030	 programnál	
pedig	 a	 városépítés,	 a	 város-	 és	
gazdaságfejlesztés	van	a	fókusz-

ban.	Ez	utóbbi	továbbra	is	priori-
tás,	hiszen	a	város	gazdasági	po-
zícióinak	erősítése	további	fontos	
lépéseket	igényel.	Ipari	területe-
ket	 fejlesztünk	 a	 továbbiakban	
is.	Már	2021-ben	visszük	tovább	
a	 déli	 gazdasági	 övezet	 belső	
infrastruktúrájának	 fejlesztését,	
hiszen	 nagyon	 komoly	 a	 város	
iránti	 befektetési	 kedv.	 Munka-
helyben	 nem	 lesz	 hiány	 Debre-
cenben	 a	 következő	 időszakban	
sem,	 de	 meg	 kell	 teremteni	 az	
egyensúlyt	 a	 gazdaságfejlesztés	
és	a	városfejlesztés	között,	mert	
akkor	 egészséges	 egy	 város	 fej-
lődése,	 ha	 egyensúlyt	 mutat	 a	
gazdaság,	az	életminőség,	a	lak-
hatás	 és	 a	 közlekedési	 igények	
rendszere.	 A	 másik	 cél	 pedig	 a	
közép-európai	 regionális	 köz-
ponttá	válás.

Életminőség, lakhatás, közle-
kedési igények. Külön-külön 
is jelentős kihívást jelentenek, 
hát még így együtt. Mit remél-
hetünk a Debrecen 2030 prog-
ramtól ilyen szempontból?

Ha	 ez	 a	 gazdasági	 bumm	 folyta-
tódik	 a	 következő	 évtizedben	 is,	
akkor	 komolyan	 el	 kell	 gondol-
kodni	 azon,	 hogy	 megfizethető	
árú	 lakóterületeket	alakítsunk	ki	
Debrecenben.	E	célból	egy	város-

fejlődik, és azt feltételezzük, 
hogy mondjuk éppen a lakhatá-
si feltételek javulásával tovább 
nő a lakosságszám is.

A	 város	 közlekedési	 rendszeré-
ben,	 szerkezetében	 nagyon	 ko-
moly	beavatkozásokat	tervezünk.	
Már	a	következő	évben	elkezdjük	
a	keleti	 elkerülő	nyomvonal	 elő-
készítését.	 Terveink	 szerint	 egy	
kettős	 körgyűrűrendszer	 fogná	
körbe	 Debrecent.	 A	 belső	 kör-
gyűrű	 nagyjából	 a	 belterületi	
határon	lenne	a	keleti	oldalon,	a	
külső	körgyűrű	pedig	a	zártker-
tek	 külső	 oldalán	 húzódna,	 dél-
ről	 a	47-estől	 egészen	 föl	 a	4-es	

közösségi	 közlekedés	 fejlesztése	
is	abszolút	prioritást	élvez.	Hogy	
a	 forgalmat	 enyhítsük,	 kínálko-
zik	a	lehetőség	bizonyos	városré-
szekben	 arra,	 hogy	 új	 villamos-	
nyomvonalakat	építsünk.

2021-re már rendelkezésre 
állnak a források a 3-as 

villamosvonal előkészítésére, 
ami a Tócóvölgy és Tócóskert 

irányába közlekedne, 

valamint	 a	 repülőtér	 felé	 köz-
lekedő	 4-es	 villamosjáratra	 is	
vannak	elképzelések,	hiszen	erre	
is	szükség	lehet	nemcsak	a	légi-
kikötő,	hanem	a	déli	 iparterület	

régióközpont? Mi teszi, teheti 
azzá?

Az,	 hogy	 kiemelkedő	 pozíciókat	
foglal	 el	 az	 élet	 különböző	 terü-
letein.	 Rendkívül	 fontos	 példá-
ul,	hogy	egy	 regionális	központ	
azokkal	 a	 közlekedési	 kapcso-
lódási	 pontokkal	 rendelkezzen,	
amelyek	 a	 kiemelt	 státuszhoz	
szükségesek.	 Autópálya-kap-
csolatokkal,	 vasúti	 vonalakkal,	
a	város	körüli	körgyűrűvel	 és	a	
városon	 belüli	 közlekedési	 háló-
zatokkal,	 illetve	repülőtérrel.	Ez	
a	 növekedés	miatt	 és	 az	 élhető-
ség	 szempontjából	 szükséges.		
A	 gazdaság	 területén	 fontos,	
hogy	innovatív,	nagy	jelentőségű	
helyi	és	nemzetközi	vállalatok	je-
lenjenek	meg	a	városban.	Ebben	
a	 tekintetben	 jól	 állunk,	 hiszen	
hatalmas	 iparterületek	 állnak	
rendelkezésre,	melyek	megadják	
Debrecennek	 azt	 a	 gazdasági	
erőt,	ami	ehhez	a	regionális	köz-
ponti	 szerepkörhöz	 szükséges.	
Aztán	az	oktatás.	Szerintem	örök	
érvényű	mondat,	hogy

Debrecen a munkaerő-piaci 
versenyt az iskolapadokban 

fogja megnyerni. 

Olyan	 oktatásicentrum-szere-
pet	 kell	 betöltenünk	 a	 régióban,	
amely	a	fiatalokat	már	az	iskola-
választás	időszakában	Debrecen-
be	 csábítja,	 az	 oktatás	 minősé-
gével,	a	városi	élet	minőségével,	
a	 szórakozási	 lehetőségekkel.	
Ezentúl	a	kultúra	 területén	 is	 el	
kell	 foglalni	azokat	a	pozíciókat,	
amelyek	 nemzetközi	 jelentőség-
gel	 bírnak.	 Ezt	 garantálhatja	 a	
két	 színház	 fejlesztése,	 a	Termé-
szettudományi	 Múzeum,	 vagy	 a	
hangversenyterem	 megépítése.	
De	sportcélú	fejlesztések	is	szük-
ségesek.	 Például	 a	 velodrome	
építése	szintén	része	a	Debrecen	
2030	 programnak,	 vagy	 a	 Moto	
GP	 pálya,	 ami	 Debrecen	 mellett	
épül	 fel,	és	nagyságrendileg	egy	
Hungaroring	 jellegű	 fejlesztés.	
Ez	 utóbbi	 a	 nemzetközi	 repülés,	
vagy	például	a	szállodapiac	szem-
pontjából	 egészen	 unikális	 hely-
zetbe	hozza	a	várost.	Összegezve	
tehát	 azt	 lehet	 elmondani,	 hogy	
ha	bizalmat	kapunk	a	debreceni-
ektől	arra,	hogy	ezt	a	programot	
végigvigyük,	akkor	ez	olyan	élet-
minőséget	 és	 olyan	 lehetőséget	
kínál	 az	 itt	 élőknek,	 amelynek	
nem	lesz	párja	ebben	a	régióban.

szerkezeti	 reorganizációt	 hatá-
roztunk	el.	A	város	nyugati	oldala	
a	 gyorsforgalmi	 úthálózatra	 jól	
felfűzhető	 ipari	 övezetek,	 keres-
kedelmi	zónák	területe.	Itt	van	az	
északnyugati	 gazdasági	 övezet,	
az	 egyetemi	 innovációs	 park,	 a	
Határ	úti	Ipari	Park	és	a	déli	gaz-
dasági	övezet.	A	kisebbeket	is	be-
leszámolva,	több	mint	ezer	hektár-
nyi	 ipari	 területtel	 rendelkezünk	
a	 nyugati	 oldalon.	Ugyanakkor	 a	
keleti	oldalon	látunk	lehetőséget	a	
lakóterületek	fejlesztésére.

A Debrecen 2030 program 
jelentős lakóterületi 

infrastruktúra-fejlesztésre 
szolgáló forrást is tartalmaz. 

ezt évekre bontva, a következő 
időszakban fogjuk majd a keleti 

oldal lakhatási infra-
struktúrájának fejlesztésére 

fordítani. 

A közlekedés ugyanakkor kar-
dinális kérdés lehet, ha a város 
továbbra is ilyen dinamikusan 

főútig.	De	része	a	Debrecen	2030	
programnak	 a	 sokat	 emlegetett	
főpályaudvar	is.	A	kormány	köz-
ponti	 költségvetési	 forrást	 biz-
tosít	már	2021-ben	a	tervezésre.	
Más	 lesz,	 mint	 az	 előző	 terv.	 A	
4-es	 főutat	 nem	 süllyesztjük	 le,	
és	nem	lesz	hatalmas,	föld	alatti	
buszpályaudvar	 sem.	 Emellett	 a	

Megbeszélés a Debrecen 2030 program bejelentése előtt

Papp László polgármester

Történelmi léptékű fejlődés előtt áll városunk

Az Új Főnix Terv hatása az élet minden területére kiterjedt

Elkészült a Debrecen 2030 program, mely 
alapvetően változtatja meg a Debrecenben és 
a keleti régióban élők mindennapjait. Mivel a 
Debrecen 2030 programba beolvad az Új Főnix 
Terv, érdemes számba venni az eredményeit.

Amikor	 Papp	 László	 polgármester	 bejelen-
tette	 az	Új	Főnix	Terv	 elindítását,	hangsú-
lyozta,	 az	 előző	 évtizedekben	 az	 életminő-
ség	területén	elért,	kiemelkedő	eredmények	
után	immár	a	gazdaságfejlesztésen	lesz	a	fő	
hangsúly.	A	 cél	 az	volt,	hogy	Debrecen	ak-
kor	 is	képes	 legyen	megállni	a	saját	 lábán,	
amikor	a	világgazdaság	nem	dübörög	–	vagy	
egyenesen	válságjeleket	mutat	–,	amikor	az	
uniós	források	csökkenésével	kell	számolni.	

Ennek	 érdekében	 az	 EDC	 Debrecen	 Vá-
ros-	 és	 Gazdaságfejlesztési	 Központ	 létre-
hozásával	 újragondolták	 azt	 a	 szervezeti	
hátteret,	 ami	 segíti	 a	 munkahelyteremtő	
beruházások	 ide	 csábítását,	 s	 megalkották	
a	 debreceni	 gazdaságfejlesztési	 stratégiát.	
Debrecen	–	ennek	köszönhetően	–	az	egyik	
legsikeresebb	város	lett	a	munkahelyterem-
tés	szempontjából.	

2014	 óta	 közel	 2	 milliárd	 euró	 működő	
tőke	 érkezett	 a	 városba;	 a	 Debrecenbe	 te-
lepülő	 és	 az	 itt	 bővítő	 vállalatok	 tízezer	 új	
munkahelyet	teremtenek.	

Olyan cégek választották Debrecent 
beruházásuk helyszínéül, mint a bMW, 

a Krones, a vitesco Technologies,  
a Flowserve, a thyssenkrupp, a Deufol, 

a bürkle, az iTK holding és a Diehl. 

A	 Debrecenben	 működő	 cégek	 is	 bíznak	 a	
városban,	 s	 folyamatosan	 fejlesztenek,	 nö-
velve	 munkavállalóik	 számát.	 Jelentős	 be-
ruházást	 hajtott	 végre	 a	 TEVA,	 a	 National	
Instruments,	 az	 Alföldi	 Tej,	 a	 Richter,	 a	
Schaeffler–FAG,	de	növelte	dolgozói	számát	
a	British	Telecom,	az	IT	Services	Hungary,	
az	Epam	és	számos	középvállalat	is.

Az	 önkormányzat	 beruházásösztönző	 és	
munkahelyteremtő	 támogatással	 segítette	
a	 cégek	 beruházásait;	 emellett	 –	 a	Magyar	
Fejlesztési	 Bankkal	 közösen	 –	 létrehozta	 a	
10	milliárd	forintos	keretösszegű	Debrecen	
Városi	Tőkealapot,	mely	a	debreceni	kis-	és	
középvállalkozásokat	 támogatja	 fejlesztése-
ikben.

A városban két új ipari park jött létre. 
A déli iparterület és az északnyugati 

gazdasági övezet együttesen 700 hektárt 
tesz ki, s a további betelepülő cégeknek 

is nyújt lehetőségeket. 

Emellett	 a	 meglévő	 ipari	 parkok,	 így	 az		
UD	Tudományos,	Technológiai	és	Innováci-
ós	Park,	valamint	a	Debreceni	Regionális	és	
Innovációs	 Tudományos	 Technológiai	 Park	
is	bővült,	illetve	tovább	bővül	a	jövőben.

A	 debreceni	 gazdaságfejlesztési	 modell	
eredményeit	 nemcsak	 itthon	 ismerték	 el,	
hanem	az	országhatáron	kívül	 is.	2017-ben	
a	 CEE	 Shared	 Services	 and	 Outsourcing	
Awards	megmérettetésen	nyerte	el	a	cívisvá-
ros	az	 „Év	Feltörekvő	Városa”	címet.	2018-
ban	 a	 Financial	 Times	 az	 európai	 kisváro-
sok	 között	 a	 legjobb	 befektetésösztönzési	
stratégiával	 rendelkező	várossá	választotta	
Debrecent.	Két	évvel	később	–	ugyanebben	a	
kategóriában	–	Debrecen	második	helyezett	
lett.	 A	 londoni	 Emerging	 Europe	 Leaders’	
Meeting	&	Awards-ról	2019-ben	a	harmadik	
díjat	hozta	el	Debrecen,	a	városi	befektetés-
ösztönzési	 stratégia	 kategóriában,	 emellett	
több	díjjal	 ismerték	el	 a	debreceni	 eredmé-
nyeket	a	MIPIM-en,	a	világ	 legnagyobb	 in-
gatlanfejlesztési	kiállításán	is.

Az	Új	Főnix	Terv	 –	 a	 gazdaságfejlesztés	
mellett	 –	 természetesen	 az	 élet	 minden	 te-
rületére	kiterjedt.	A	 fejlesztési	programban	
103	 projekt	 indult,	 melyek	 közül	 43	 már	
megvalósult,	 41-nél	 zajlik	 a	 kivitelezés,	 és	
további	19	van	folyamatban.

Élhető város 
Az	 Élhető	 város	 fejezet	 Zöld	 város	 prog-
ramjában	6	milliárd	forintból	11	városrész-
ben	 korszerűsíti	 a	 parkokat,	 játszótereket,	
sportpályákat	az	önkormányzat.	 Ilyen	mér-
tékű	 zöldterületi	 fejlesztésre	 gyakorlatilag	
a	 lakótelepek	megépítése	 óta	 nem	 volt	 pél-
da	 Debrecenben.	 Négy	 városrészben	 elké-
szültek	 a	 fejlesztések,	 a	 belvárosban	 zajlik	
a	munka,	 hatban	 pedig	 az	 előkészítés.	 Két	
régen	 várt	 fejlesztést	 is	 sikerült	 elvégezni:	
a	Tócóskertben	és	a	Fényes	udvarban	is	tel-
jesen	új	piacot	épített	a	régi	helyére	az	ön-
kormányzat.

Az	 Új	 Főnix	 Terv	 egyik	 legjelentősebb	
fejlesztése	a	nagyerdei	strand	teljes	újjáépí-
tése	volt,	mely	Aquaticum	Debrecen	Strand	

intenzív	 fejlődése	 miatt	 is.	 Ott	
ugyanis	 2030	 körül	 már	 körül-
belül	 15	 ezer	 ember	 dolgozhat.	
Ez	a	3-as	vonal	megépítése	után,	
de	még	2030	előtt	reális.

Említette, hogy a másik cél a 
közép-európai régióközpont-
tá válás. Mitől lehet egy város 

Az új debreceni gazdaságfejlesztési modell eredményeként 2 milliárd euró működő tőke érkezett a városba; 
a Debrecenbe települő vállalatok hatezernél is több új munkahelyet teremtenek.

Kultúra és oktatás. Debrecen	 évszá-
zadok	óta	az	ország	egyik	legjelentősebb	
szellemi	 és	 kulturális	 központja.	 Az	 Új	
Főnix	 Terv	 ezen	 a	 területen	 –	 a	 Zenede	
megújítása	mellett	–	a	Csokonai	Színház	
felújítására	és	a	Latinovits	Színház	befe-
jezésére	vállalkozott.	Mindkét	beruházás	
esetében	folyamatban	van	a	közbeszerzési	
eljárás,	így	–	a	remények	szerint	–	hama-
rosan	el	is	kezdődhetnek	a	kivitelezések.

Közlekedésfejlesztés
2014	és	2019	között	összesen	52	olyan	utcában	építtetett	az	önkormányzat	utat,	 ahol	
ilyen	korábban	egyáltalán	nem	volt.	E	munka	megvalósításának	csúcsa	2018–2019-ben	
érkezett	el.

Az	elmúlt	öt	évben	20	kilométer	új	út	épült	–	a	déli	városrészben	például	a	Mandolás	
utca	–,	a	Domokos	Márton	út	pedig	az	északnyugati	városrészen	élők	és	dolgozók	köz-
lekedését	könnyíti	meg.	

A	gyorsabb	és	biztonságosabb	közlekedés	érdekében	54	csomópontot	alakítottak	át	
a	városban,	számos	helyen	pluszsávok	segítik	a	közlekedést,	több	helyen	körforgalom-
má	alakították	a	csomópontokat.	Folyamatosak	voltak	a	nagy	felületű	aszfaltozások	is;		
28	kilométernyi	útszakasz	kapott	teljesen	új	útburkolatot.	

Az	elmúlt	évek	beruházásainak	eredményeképp	ma	már	80	kilométer	hosszú	a	város	
kerékpárút-hálózata,	amit	újabb	22	kilométer	bicikliúttal	kíván	az	önkormányzat	bővíte-
ni.	Több	új	kerékpárútszakasz	építése	kezdődhet	meg	idén.

néven	nyitott	meg.	A	nagyerdei	strandon	15	
medence	 épült,	 amely	 korosztályok	 szerint	
nyújt	élményt	–	az	egészen	kicsi	gyermekek-
től	 az	 idősebbekig	 –	 minden	 látogatónak.	
A	 strand	 teljes	 vízfelülete	 több	 mint	 2000	
négyzetméterrel	nőtt.	

Gondoskodó város
Az	Új	 Főnix	 Terv	Gondoskodó	 város	 prog-
ramjában	14	orvosi	rendelő	korszerűsítését	
vállalta	a	debreceni	önkormányzat.	Közülük	
10	helyen	már	elkészült	a	korszerűsítés,	így	
például	a	Cegléd	utcán,	az	Apafi	utcán,	a	Fé-
nyes	udvarban,	a	Híd	utcán,	a	Böszörményi	
úton	vagy	a	Füredi	úton	és	Józsán	megújult	
rendelőkben	 kereshetik	 fel	 háziorvosukat	
a	 debreceniek.	Két	 helyen	 folyik	 a	 kivitele-
zés:	 a	 Szabó	Pál	 utcán	 a	 korszerűtlen	 épü-
letet	teljesen	el	kellett	bontani,	és	ott	egy	új	
épült,	emellett	elkészült	a	tégláskerti	rende-
lő,	a	Darabos	utcán	pedig	most	kezdődött	a	
felújítás.

Oktatás
Debrecen	 igazi	 iskolaváros.	 Jelenleg	72	 ezer	 diák	 él	 a	 városban	 az	 óvodásoktól	 az	 egye-
temistákig;	 ez	 a	 lakosság	harmada,	 tehát	minden	harmadik	 debreceni	 diák.	 A	 városban		
12	bölcsődei	intézmény	működik;	az	Új	Főnix	Terv	keretében	minden	tagintézményben	ter-
veztek	fejlesztést,	nagy	részükben	ez	már	be	is	fejeződött,	vagy	folyamatban	van.	Az	önkor-
mányzat	további	három	bölcsőde	építésére	pályázott	és	nyert;	az	egyik	Alsó-Józsán,	a	másik	
a	leendő	tócóvölgyi	óvoda	mellett,	a	harmadik	a	déli	városrészben	épül	majd	meg.

A	debreceni	önkormányzat	a	fenntartásában	működő	33	óvodai	intézmény	több	mint	felét	
újítja	fel	az	Új	Főnix	Terv	keretében.	Ezek	közül	12	intézményben	már	megtörtént	a	kor-
szerűsítés,	öt	intézmény	esetében	pedig	az	előkészítése	zajlik	a	felújításnak,	mint	ahogy	a	
tócóvölgyi	új	óvoda	építésének	előkészítésén	is	dolgoznak.	

Az	Új	Főnix	Terv	részeként	Debrecen	újabb	iskolával	gazdagodott,	megépült	Pallagon	a	
Debreceni	Nemzetközi	 Iskola,	mely	a	város	gazdaságfejlesztési	 törekvéseit	 is	segíti.	Régi	
álom	vált	valóra	azzal,	hogy	megújult	a	Zenede	is.	Mindemellett	több	debreceni	iskolában	
vagy	már	megtörtént,	vagy	előkészítés	alatt	áll	az	energetikai	korszerűsítés.

A	városvezetés	célkitűzése,	hogy	a	középiskolások	létszáma	30	százalékkal	emelkedjen,	
amit	a	Debreceni	Szakképzési	Centrum	már	teljesített	is.
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1.  Bejáratok, pénztárak
2.  Vendéglátóegységek 
3.  Sportpályák
4.  Kondipark
5.  Játszótér
6.  Mosdók 
7.  Szabadtéri Színpad
8.  Hullámmedence 
9.  Gyermek-kalandmedence 
10.  Réz folyó és acélcsúszda 
11.  Vizes játszótér 
12.  Robinson-csúszó
13.  Gyermekpancsoló 
 medence 
14.  Pihenőterület
15.  Lassú folyó
16.  Ugrómedence
17.  Lift
18.  Öltözők
19.  Napozóterasz
20. Ufó csúszda és feketelyuk  
 csúszda 

21. Aquaticum pool bár 
 medence
22. Felnőtt-kalandmedence
23. Gömb csúszda
24. Aquatube-csúszda
25. Pihenőmedence
26. Úszómedence
27. Oktatómedence
28. Gyógymedence I.
29. Gyógymedence II.
30. Gyógymedence III.
31. Kacsás szökőkút
32. Aquaticum vitaminbár
33. Csúszdaindítók
34. Aquaticum jégbár 
35. Termál- és élményfürdő  
 átlépési pont

36. Villamosmegálló
37. Buszmegálló

aquaticuM dEBrEcEn strand

A strandra a debreceniek a városkártyával kedvezményes áron válthatják 
meg belépőiket. Számukra külön kasszát biztosítanak majd az Aquaticum 
Debrecen Strand bejáratánál, így nemcsak olcsóbban, hanem gyorsabban 
juthatnak majd be a város új strandjára.
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Debrecen történetét évtizedekre meghatáro-
zó, korszakalkotó fejlesztési program készült 
el, mely alapvetően változtatja meg a keleti 
régióban élők mindennapjait. A Debrecen 2030 
programot a Kölcsey Központban mutatták be 
június 9-én. 

Az	 eseményen	 részt	 vett	 Palkovics	 László,	
innovációs	és	 technológiai	miniszter;	Papp	
László,	 Debrecen	 polgármestere,	 Szilvás-
sy	Zoltán,	a	Debreceni	Egyetem	rektora	és	
Kósa	Lajos,	országgyűlési	képviselő.

„Most a jövőbe tekinthetünk; 
legalább 10 évre előre”
Papp	 László	 polgármester	 az	 eseményen	
felidézte:	Debrecent	évszázadok	óta	jellemzi	
az	a	képesség,	hogy	várost	és	jövőt	alkotó	
stratégiát	alkosson	–	gondoljunk	a	Kollégi-
umra	vagy	akár	az	Új	Főnix	Tervre.	Szólt	
arról	is	–	a	napokban	lezajlott	megemléke-
zésekre	utalva	–,	hogy	a	Trianon	utáni	má-
sodik	száz	esztendő	a	magyarok	évszázada	
lehet,	melynek	Debrecen	meghatározó	sze-
replője	lesz.	

–	A	kormány	és	a	város	viszonya	megte-
remtik	a	lehetőséget	arra,	hogy	még	az	eddi-
gieknél	is	ambiciózusabb	tervet,	korszakal-
kotó,	komplex,	átfogó	stratégiát	készítsünk.	
A	kormány	támogatásával	magunk	mögött	
hagyjuk	az	elmúlt	évszázad	kudarcait.	Deb-
recen	 alapja	 és	motorja	 lesz	 egy	 korábban	
nem	 túl	 sikeres,	 a	 világpolitika	 által	 da-
rabokra	 szedett	 régió	 fejlődésének.	 Már	
nemcsak	Debrecenért,	hanem	a	 régióért	 is	
dolgozunk.	Ennek	feltétele	az	a	politikai	sta-
bilitás,	ami	1998	óta	jellemzi	Debrecent.	Hu-
szonkét	éve	következetesen	és	céltudatosan	
fejlesztjük	a	várost.	Ennyi	ideig	csak	akkor	
lehet	kormányozni,	ha	értjük	az	embereket,	
és	tudjuk,	mire	van	szükségük,	és	ezt	figye-
lembe	vesszük	a	várospolitikai	tervek	meg-
fogalmazásánál.

–	 Mindent	 a	 debreceniekért	 teszünk!	 –	
jelentette	 ki	 a	 polgármester,	 hozzátéve:	 a	
kormány	a	debreceniek	kezébe	adja	a	város	
fejlesztését.	 –	 Annál	 nagyobb	 mozgástér	
nincsen,	mint	az,	hogy	mi	dönthetünk	a	vá-
ros	fejlődéséről.	Mi	vagyunk	az	első	magyar	
város,	 amelynek	 2030-ig	 terjedő	 fejlesztési	
stratégiáját	határozattal	és	forrással	erősíti	
meg	a	kormány.	Ez	megteremti	a	város	fej-
lesztésének	 belső	 egyensúlyát	 a	 gazdaság-
közlekedés-jólét-lakhatás	 rendszerében,	 és	
biztosítja	 azt,	 hogy	 sikeres	 regionális	 köz-
pont	legyen	a	város.

Korszakalkotó, komplex, átfogó 
program készült

molyzenei	koncertekre	is	alkalmas	zenemű-
vészeti	központ.

A	 polgármester	 arról	 is	 beszélt,	 hogy	 a	
jövő	közép-európai	régióközpontja	nem	kép-
zelhető	el	a	fenntarthatóság	és	környezettu-
datos	 városirányítás	 nélkül.	 Új	 környezet-
politikát	hirdetnek,	középpontban	az	erdők	
és	zöld	területek	védelmével,	minőségi	meg-
újításával,	megújuló	energiára	épülő	fejlesz-
tésekkel	 és	 a	 Civaqua-programmal,	 amely	
a	Tisza	vizét	a	Keleti-főcsatornán	keresztül	
juttatja	el	Debrecen	területére.

Papp	 László	 szól	 arról	 is,	mi	 lesz	 az	 Új	
Főnix	 Tervvel,	 melyet	 2016-ban	 hirdetett	
meg	 a	 város:	 eredetileg	 2022-ig	 tervezték;	
a	 még	 megmaradó	 elemek	 belekerülnek	 a	
Debrecen	 2030	 programba,	 mely	 a	 lépték-
váltó	Debrecen	programja	lesz.	

Debrecen igazodási pont
A	város	polgármestere	után	Palkovics	Lász-
ló,	innovációs	és	technológiai	miniszter	ka-
pott	szót,	aki	hangsúlyozta:	a	fejlődés	egyik	
motorja	Debrecen	városa.

Kiváló oktatás
Egy	régió	ugyanis	akkor	tud	sikeres	 lenni,	
ha	 kiváló	 oktatással	 rendelkezik.	 Erről	 a	
Debreceni	Egyetem	rektora,	Szilvássy	Zoltán	
beszélt.	 Mint	 mondta,	 a	 komplex	 program	
vezérelve,	 hogy	 az	 egyetem	minél	 inkább	 a	
gazdaság	 javát	 szolgálja.	 Felidézte,	 hogy	 a	
Debreceni	 Egyetem	megállapodást	 kötött	 a	
világ	 két	 kiemelkedően	 fontos,	 nagy	 egye-
temével:	az	MIT-val	és	a	Lomonoszov	Egye-
temmel	 is.	Utóbbi	 révén	valósulhat	meg	az,	
hogy	a	debreceni	Napfizikai	Obszervatórium	
modern	detektorállomássá	váljon,	amellyel	a	
mezőgazdálkodást	is	segíteni	tudják.

Az	 eseményen	 Bács	 Zoltán,	 a	 Debreceni	
Egyetem	kancellárja	a	program	egyes	konk-
rét	elemeiről	adott	tájékoztatást.	A	program	
keretében	valósul	meg	–	 többek	között	 –	az	
egyetemi	campus	és	az	egyetemi	science	par-
kok	fejlesztése,	a	parkban	két	épület	alapkö-
vének	letétele,	a	Debreceni	Egyetem	főépüle-
tének	külső	és	energetikai	 rekonstrukciója,	
a	Balásházy	János	gyakorló	intézetének	fej-
lesztése,	e-sport	központ	létrehozása	a	Nagy-
erdei	 Stadionban,	 a	 Böszörményi	 Campus	
Sporttudományi	oktatásának	fejlesztése,	va-
lamint	 a	Dóczy	Sporttudományi	Oktatóköz-
pont	infrastrukturális	fejlesztése.

A magyar jövő Debrecenben épül
Az	 eseményen	 erről	 beszélt	 Kósa	 Lajos,	
hangsúlyozva,	 hogy	 Debrecen	 az	 egyetlen	
olyan	települése	az	országnak,	ahol	ezt	sta-
bilan	lehet	állítani.	

debrecen 2030: középpontban a város- és gazdaságfejlesztés
Papp  László  polgármester  sajtótájékoztató 
keretében részleteiben is ismertette a Debre-
cen 2030 programot. Ahogy az eseményen fel-
idézte: az Új Főnix Terv fókuszában a gazda-
ságfejlesztés állt, a D2030 programnak pedig 
a város- és gazdaságfejlesztés..

Elhangzott,	 Debrecen	 városa	 évi	 másfél	
milliárd	 forint	 önerőt	 biztosít	 majd	 évente	
a	 programhoz,	 melyhez	 a	 kormányzati	 tá-
mogatás	és	az	uniós	 források	adják	majd	a	
nagyobb	részt.	

Az	 első	 három	 évben	 Debrecen	 önkor-
mányzata	 29	 milliárd	 124	 millió	 forint	 ál-
lami	 támogatáshoz	 jut	 a	 beruházások	 elő-
készítésére	 és	 kivitelezésre,	 a	 Debreceni	
Egyetem	14	milliárd	765	és	fél	millió	forint	
állami	 támogatást	 használhat	 fel	 (az	 egye-
temnél	ebből	már	idénre	is	esik	közel	másfél	
milliárd	 forint),	 a	 Nemzeti	 Infrastruktúra-
fejlesztő	 Zrt.	 részére	 pedig	 4	 milliárd	 435	
millió	forintot	biztosítanak	debreceni	közle-
kedési	fejlesztések	előkészítésére	és	megva-
lósítására.

Közlekedésfejlesztés
A	város	nyugati	oldalán	már	kiépítettebb	az	
infrastruktúra;	 ezt	 szeretnék	 a	 keleti	 olda-
lon	is	megvalósítani,	ahová	két	elkerülő	utat	
terveznek,	egy	belsőt	és	egy	külsőt.	Ezek	a	
47-es	főutat	kötnék	össze	a	4-essel.	A	nyuga-
ti	oldalon	pedig	az	újonnan	épült	Domokos	
Márton	utat	kötik	össze	majd	a	354-es	úttal.	
A	 cél,	 hogy	 a	 belvárosba	 csak	 a	 szükséges	
pontokon	lépjenek	be	az	autósok.

kifutópályát	 terveznek,	 valamint	 cél	 az	 is,	
hogy	a	főpályaudvart	és	a	Déli	Ipari	Parkot	
a	program	utolsó	harmadában	összekössék	
a	repülőtérrel,	akár	tram-train	megoldással.

A	főpályaudvar	megépítése	is	a	program	
része;	 a	 2021-es	 költségvetésben	 az	 újra-
tervezésre	és	az	előkészületekre	van	meg	a	
forrás.	A	megvalósításba	szeretnének	uniós	
forrásokat	bevonni.

Kisebb	fejlesztéseket	is	terveznek:	a	Beth-
len	utca,	valamint	az	Egyetem	sugárút	 fej-
lesztése	(felújítás	és	részben	négysávosítás),	
a	 Kassai	 út–Baksay	 utca	 csomópontjának	
fejlesztése,	a	Határ	út	összekötése	a	Vincel-
lér	utcával	és	a	Torockó	utcával	is.	

Városszerkezet
A	város	keleti	 részén	 a	 lakóterületi	 fejlesz-
tésre,	 a	 nyugatin	 az	 ipari	 fejlesztésekre	
koncentrál	 a	 program.	 A	 tervek	 szerint	 a	
keleti	 oldal	 ún.	 pufferzónája	 lesz	 a	 város-
nak,	 a	 zártkerti	 részek	 fejlesztésével	 növe-
lik	 majd	 a	 telkek	 beépíthetőségét.	 (Ehhez	
az	 ott	 lakók	 együttműködésére	 is	 szükség	
lesz.)	 Jelentős	 infrastruktúra-fejlesztéseket	
terveznek	a	kertségi	városrészekben;	 része	
a	programnak	–	többek	között	–	a	csapadék-
víz-elvezetési	rendszer	fejlesztése.	

Oktatás: bővítik 
a meglévő rendszert
Debrecen	 a	 gazdasági	 versenyt,	 a	 munka-
erőért	 folyó	 versenyt	 az	 iskolapadokban	
akarja	megnyerni	 –	 épp	ezért	 fontos	az	ok-
tatás	fejlesztése.

A kultúra zászlóshajói
A	 kultúra	 terén	Debrecennek	 eddig	 is	
komoly	ambíciói	voltak,	a	D2030	pedig	
léptékváltást	hoz.	A	város	terve	egy	ko-
molyzenei	 hangversenyterem	 megépí-
tése,	 mely	 operaházként	 is	 működhet	
majd.

A	másik	 zászlóshajó	 a	Természettu-
dományi	Múzeum	Debrecenben	történő	
felépítése.	 Ahogy	 az	 eseményen	 Papp	
László	 elmondta:	 meghallották	 az	 ag-
godalmakat,	de	arra	törekednek,	hogy	
egy	 olyan	 megoldás	 szülessen,	 amit	
elfogad	 majd	 a	 szakma	 is.	 A	 szakem-
berképzésben	 a	 Debreceni	 Egyetemre	
számítanak.

A	tervek	szerint	ősszel	 indul	a	Cso-
konai	Színház	felújítása	és	a	Latinovits	
Színház	 befejezése.	 A	 Csokonaiban	 el-
tűnnek	 majd	 az	 oszlopok,	 a	 statikai	
megoldások	révén,	 így	szinte	megdup-
lázzák	 a	 színház	 kapacitását,	 hiszen	
minden	 székről	 élvezhető	 lesz	majd	 az	
előadás.	

Debrecen 2030 
A	program	a	város-	és	gazdaságfejlesztésre	koncentrál.	Része	a	közlekedés,	

az	oktatás,	az	életminőség	és	a	kultúra	fejlesztése	is.

OKTATáSFEJLESzTÉS
– Bölcsődék, óvodák építése
– Iskolák építése, korszerűsítése
– Egyetemi fejlesztések

KULTÚRA
– Komolyzenei hangversenyterem
– Természettudományi Múzeum

KÖzLEKEDÉSFEJLESzTÉS
– Városi bevezető állami utak 2x2 sávra 
bővítése
– A 35-ös főút Debrecen és Józsa 
között 2x2 sávra bővítése
– Új villamosvonalak kiépítése
– Új terminál építése a Debreceni 
Nemzetközi Repülőtéren

ÉLETMINőSÉG, 
KÖRNyEzETPOLITIKA
– A Civaqua-program megvalósítása
– A fásítási program folytatása
– Napelempark létrehozása

Debrecen	lakosságszáma	300	ezer	fős	lehet	a	század	végére,	
az	agglomeráció	pedig	500	ezer	fős.

A	 meglévő	 oktatási	 rendszert	 jelentősen	
bővítik	majd,	bölcsődéket,	óvodákat,	kollégi-
umot	építenek,	emellett	 több	 iskolát	 (Mech-
wart-szakgimnázium,	 Fazekas-	 és	 Ady-
gimnázium)	 fejlesztenek	 és	 megvalósítják	
a	 Német	 Iskolát.	 Emellett	 jelentős	 eszköz-
fejlesztés	 előtt	 áll	 a	 Debreceni	 Szakképzési	
Centrum.

A	 cél	 a	 jelenlegi	 72	 ezres	 diáklétszámot	
százezresre	növelni.	

Fenntarthatóság
A	D2030-at	a	fenntarthatóság	jegyében,	zöld	
szemlélettel	tervezték.	A	program	keretében	
a	 megvalósítás	 útjára	 lép	 a	 Civaqua-prog-
ram,	 melynek	 három	 üteme	 lesz.	 A	 Tisza	
vize	így	a	Keleti-főcsatornán	keresztül	eljut	
a	városba,	a	Tócó-patakba.	Ezt	a	vizet	viszik	
majd	 el	 a	 második	 ütemben	 a	 Nagyerdőbe	
(víztároló	kazettákat	is	kialakítanak),	a	har-
madik	ütemben	pedig	a	város	keleti	 részén	
lévő	jóléti	tavakhoz.

A	D2030	része	a	fásítási	program	folyta-
tása	és	egy	napelempark	létrehozása	is,	amit	
a	repülőtér	déli	oldalán	alakítanak	ki,	ötven	
hektáron.

Életkörülmények
A	 Debreceni	 Egyetem	 a	 programban	 jelen-
tősen	 fejleszti	 majd	 az	 egészségügyi	 szol-
gáltatások	 színvonalát;	 integrált	 járóbeteg-	
központ,	 valamint	 regionális	 sürgősségi	
és	 traumatológiai	 központ	 kialakítása	 és	
egészségügyi	digitalizáció,	informatikai	fej-
lesztés	van	a	tervek	között.

Az	 egészséges	 életmódra	 is	 hangsúlyt	
fektetnek;	 kerékpárutakat	 és	 velodromot	 is	
építenek.

A	tervek	szerint	a	városi	bevezető	utakat	
2x2	sávosra	bővítik	(471-es,	48-as,	47-es	és	
a	Kishegyesi	út	kétsávos),	mint	ahogy	a	35-
ös	főút	Debrecen	és	Józsa	közti	szakaszát	is.	

Az	 új	 és	 a	 bővülő	 iparterületek	 miatt	 a	
közösségi	 közlekedést	 is	 fejleszteni	 fogja	 a	
város,	hiszen	ezeken	a	területeken	több	tíz-
ezren	dolgoznak	majd	a	jövőben.

Két	 új	 villamosvonal	 lesz:	 a	 3-as	 a	 Tó-
cóskertet	 és	a	Tócóvölgyet	köti	majd	össze	
a	 belvárossal;	 jelenleg	 a	 lehetséges	 nyom-
vonalak	 vizsgálata	 zajlik.	 Egy	 alternatíva,	
hogy	közel	jönne	az	1-es	és	a	2-es	vonalhoz,	
s	rövid	sétával	 lehetne	elérni	a	 fővonalat;	a	
másik	egy	olyan	változat,	mely	megadja	a	le-
hetőséget,	hogy	később	a	keleti	oldalra	is	el	
tudják	vinni	a	vonalat.	Az	új	villamosvonal	
építése	mellett	a	program	része	az	1-es	vonal	
felújítása	is.

A	 repülőtér	 fejlesztése	 szintén	 hangsú-
lyos	 elem:	 oda	 egy	 új	 terminált	 és	 egy	 új	

Az új, a Tócóskertet és Tócóvöl-
gyet érintő 3-as villamosvonal 
előkészítésére és az intermodális 
központ tervezésére már 2021-ben 
rendelkezésre áll a forrás. 

48,3 milliárd forint jut az első há-
rom év programelemeire; a város, 
a Debreceni Egyetem és a Nemzeti 
Infrastruktúra-fejlesztő zrt. a 
kedvezményezettek. 

A	 kultúra	 fejlesztésének	 két	 zászlóshajója	
lesz:	az	új	Természettudományi	Múzeum	és	
az	operaházi	funkciókkal	is	rendelkező,	ko-

Cél,	 hogy	 Debrecen	 ne	 csak	 Magyaror-
szág	keleti	régiójának	központja	legyen,	ha-
nem	egy	igazodási	pont	a	határ	túlsó	olda-
lán	lévő	területeknek	is.

A	Debrecen	 2030	 programnak	 több	 ele-
me	 van:	 gazdasági,	 oktatási,	 közlekedési,	
kulturális	 és	 egészségügyi.	Mint	 azt	 a	mi-
niszter	 elmondta,	 a	gazdaságfejlesztés	 leg-
fontosabb	 pillére	 a	 közlekedés	 fejlesztése.		
A	nemzetközi	repülőtér	infrastruktúrája	ki-
emelt	projekt;	cél,	hogy	Debrecen	repülőtere	
nemzetközi	 repülőtérré	 váljon,	 és	 elérjék	 a		
2	millió	utasszámot.

Az	oktatásfejlesztés	azért	is	fontos,	mint	
a	miniszter	hangsúlyozta,	mert	nemcsak	a	
lakhely	minőségét,	de	aktivitását	is	befolyá-
solja,	így	nagy	hangsúlyt	fektetnek	a	Debre-
ceni	Egyetem	fejlesztésére.	Kulturális	terü-

leten	 a	 Csokonai	
Színház	 fejlesz-
tését,	 valamint	 a	
Természettudo -
mányi	 Múzeum	
Debrecenbe	költö-
zését	emelte	ki.

–	 Jól	 mutat-
ja	 a	 város	 sike-
rességét,	 hogy	
a	 járványhelyzet	
ellenére	 a	 BMW	
tovább	 építi	 a	
gyárát;	 csak	 kis	
csúszásra	 lehet	
számítani	 –	 jelen-
tette	 ki	 Palkovics	
László.

–	Akkor	is	így	volt	ez,	amikor	a	török	idők	
előtt	 Debrecen	 kollégiumot,	 iskolát	 épített.	
Akkor	 is	 itt	 épült	 a	 magyar	 jövő,	 amikor	
1561-ben	 elindult	 az	 ország	 egyik	 legré-
gebbi,	 azóta	 is	működő,	könyvnyomtatással	
foglalkozó	 vállalata,	 és	 akkor	 is	 itt	 épült,	
amikor	 a	 ‚kalapos	király’	 be	 akarta	 vezetni	
a	németet:	Debrecen	az	 egyetlen	 szabad	ki-
rályi	város	volt,	mely	ezt	megtagadta,	mond-
ván,	hogy	nem	 tudunk	németül.	S	 akkor	 is	
itt	 épült,	 amikor	 1849-ben	 a	 szabadságáért	
harcolt	az	ország	–	hangsúlyozta	Kósa	Lajos.	
–	Ez	a	program	 is	nagyon	magyar,	nagyon	
patrióta	–	és	jövőt	építő	–	mondta	a	politikus.

–	 Akinek	 nincsenek	 megvalósíthatatlan	
álmai,	 azoknak	 megvalósítható	 álmai	 sin-
csenek.	Nekünk	 vannak;	 dolgozunk,	 s	meg	
fogjuk	 valósítani	 az	 álmainkat.	 A	 kormány	
támogatásával,	 a	 polgármester	 vezetésével.	
A	 debreceniek	 javára,	 a	 magyarság	 javára.	
Ennek	 nem	 lesz	 akadálya	 országhatár,	 kis-	
szerűség.	Debrecen	sikeres	város	lesz,	és	ha	
sikeres	lesz,	akkor	az	ország	is	sikeres	lesz.

A város nyugati részén az ipari fejlesztésekre koncentrál a program, a keletin a lakóterületi fejlesztésekre Folytatódnak a gazdasági fejlesztések

Határokon átnyúló régióközpont lehet Debrecen
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Főszerepben: a víz és a nagyerdei környezet

A védett nagyerdei környezetben, 
a BORD Építész Stúdió tervei alap-
ján elkészült strand és élménypark 
egyedi atmoszférájával felejthetet-
len élményt nyújt látogatóinak.
A	 létesítmény	 az	 Aquaticum	meg-
lévő	 egységeihez	 kapcsolódva,	 az	
egykori	 strand	 helyén	 valósult	
meg,	 figyelembe	 véve	 a	 védett	 er-
dei	környezetet,	jórészt	követve	az	
egykori	telepítést.	

Az	 építészeti	 koncepció	 a	 két	
főszereplőre,	a	vízre	és	az	értékes	
nagyerdei	 környezet	 látványára	
fókuszál.	A	víz	és	a	növények	füg-
gőleges	 és	 vízszintes	 felületeken	
is	megjelennek	a	strandon,	mint	a	
medence	 víztükre,	 a	 gyep	 vagy	 a	
vízfüggönyök,	 vízesések,	 a	 növé-

nyekkel	befuttatott	falak.	A	strand	
a	Pallagi	út	mellett	kialakított,	új	
Nagyerdei	 korzóról	 nyílik.	 A	 sé-
tány	mentén	 épült	 földszintes	 be-
járati	épület	hidat	képez	az	új	gya-
logos	sétány	és	a	strand	között,	és	
itt	található	a	strandfürdő	főbejá-
rata,	 üzletek,	 egy	 sokszínű	 food	
court,	a	mosdók,	és	velük	szemben	
az	öltözők.	Az	éttermek	a	strand	és	
a	 sétány	 irányába	 is	 teraszokkal	
nyitnak.	 Az	 épület	 tetejére	 lejtős	
zöld	 tető	 fut	 fel,	melynek	 íve	 egy	
zöld	hullámot	idéz.

A	 bejárat	 irányából	 rögtön	 a	
strand	 egyedi	 főépülete	 fogadja	 a	
látogatókat.	 Ez	 a	 minden	 oldalán	
nyitott	 és	 átjárható	 elem	 számos	
funkciót	 lát	el;	 itt	 található	példá-
ul	 egy	 4	 méter	 mély	 ugrómeden-
ce,	 kalandmedence	 400	 méteres	

csúszdával,	 vízi	 barlang,	 úszó-	 és	
oktatómedence,	 termálfürdő,	 rela-
xációs	 zóna,	 napozóterasz	 és	 bá-
rok.	 Az	 egyes	 funkciók	 között	 12	
méter	magas,	 vízzel	 és	 zöld	 növé-
nyekkel	 befuttatott	 egyedi	 falak	
kanyarognak.	 A	 főépület	 tetején	
található	 napozóteraszról	 pedig	
egészen	különleges	látvány	tárul	a	
látogatók	elé;	a	nagyerdei	panorá-
ma	egy	eddig	nem	látott	perspektí-
vából	élvezhető.

A	 gyerekek	 vízi	 világát	 A	 kin-
cses	bolygó	című	rajzfilm	csillagok	
közt	repülő	kalózhajója	 inspirálta.	
Korosztályokra	 bontva	 gyerekme-
dence,	pancsoló,	spray	park	és	hul-
lámmedence	 is	 épült.	 A	 strandon	
három	 termálmedence	 található,	
valamint	 lassú	 folyó	 és	 gyermek-
színház	is.

Életre szóló élmények forrása lesz az új strand
(Folytatás az 1. oldalról)

–	 Debrecenről	 példát	 vehetnek,	 akik	
fejleszteni	 akarnak	 –	 gratulált	 Deb-
recen	 városának	Gulyás	Gergely	mi-
niszter.	–	Látszik,	hogy	komoly	építé-
szeti	 bravúrok	 kellettek,	 hogy	 talán	
az	ország	legmodernebb	strandfürdő-
je	megnyithassa	kapuit.

Hozzátette,	 ha	 az	 ember	 Debrece-
nen	végigmegy,	láthatja:	most	először	
jó	 esély	 van	 arra,	 hogy	 Budapest	 és	
a	 nagyvárosok	 közötti	 távolság	mér-
séklődjön,	és	legyen	egy	olyan	regio-
nális	központ,	ami	a	határokon	átnyú-
ló	régió	központjaként	szolgálhat.


