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Új és megfizethető árú lakásokat építenek 
a debreceni fiataloknak 

„Meg kell nyerni 
a 21. századot!” 

 Papp László polgármester

Papp László idén januárban mutatta be a Tócó-
völgy második ütemének terveit. Az ennek során 
megépülő mintegy ezer új lakással az önkor-
mányzat megfizethető árú bérlakásokkal tudja 
segíteni az állandó debreceni lakóhellyel rendel-
kező fiatalokat – hangsúlyozta a polgármester.

– Ez nem egy zöldterületről átminősített és 
majd lakófunkciót kiszolgálni akaró fejleszté-
si koncepció része, hanem már 40 éve, a ’80-as 
évektől kezdődően lakóterületi fejlesztésre kije-
lölt helyszín – mutatott rá Papp László.

Hozzátette, Debrecen egy olyan fejlődési fá-
zisban van, amikor felelősen kell gondolkodni 
a lakáspiaci folyamatokról is. A fejlesztés célja, 
hogy a zöldterület arányaiban nagyobb legyen, 
mint a Tócóvölgy egyes részén. Ezért a csaknem 
20 hektáros területen kevesebb lakásban gondol-
kodnak, és lakásonként legalább egy parkolóhely 
készülne, a kéthektárnyi zöldfelület mellett pe-
dig 30 ezer négyzetméteres közparkot is kiala-
kítanának, amelyet összekapcsolnak a Civaqua-
programmal.

A kormány 2,4 milliárd forint támo-
gatást biztosít ahhoz, hogy a város a 
Természettudományi Múzeum meg-
valósításához szükséges előkészítő 
munkálatokat elvégezze. Ennek ré-
szeként el kell készíteni egy részletes 
megvalósíthatósági tanulmányt, ez 
alapján a kormánynak van döntési 
helyzete. Ezután következik a tervpá-
lyázati eljárás lebonyolítása, és ha az 
eredményes, az engedélyes tervek és 
a kiviteles tervek készítése várható.

- Ez többéves előkészítési folyama-
tot igényel, szeretnénk megalapozott 
munkát végezni. Két helyszínt vizs-
gálunk, mi az Oláh Gábor utcára tet-
tünk javaslatot. Emellett a raktározá-
si funkciókat ellátó épület a 4-es főút 
mentén, az apafai lőtér önkormányza-
ti területen és annak környezetében 
lenne – emelte ki a polgármester a té-
máról tartott sajtótájékoztatón.

Papp László úgy fogalmazott, hogy 
az Oláh Gábor utcai helyszín mellett 
több érv szól: egy nagy kiterjedésű, 
használaton kívüli létesítményről van 
szó, aminek a funkcióját 2014-ben át-
vette a Nagyerdei Stadion. Ráadásul 
ez állami tulajdonú terület, amit már 
nem kell megvásárolnia az államnak.

Jól megközelíthető a helyszín, és a 
szintén nem túl távoli Főnix Arénánál 
parkolni is tudnak az ideérkezők.
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Múzeum: kezdődik 
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Mint ismert, az Északnyugati Gazdasági Övezet-
ben 400 hektáron épül fel a BMW debreceni gyá-
ra, 100 hektáron pedig egy úgynevezett beszál-
lítói ipari parkot építenek. „Az egymilliárd eurós 
beruházás több mint ezer új munkahelyet teremt 
Debrecenben, és garantálja, hogy Magyarország 
az elektromos autózásra épülő korszakban is a 
világ vezetői közé fog tartozni” – közölte Szijjár-
tó Péter Debrecenben annak alkalmából, hogy 
elkezdődött az építkezés. Mint a külgazdasági és 
külügyminiszter felidézte, 2021 az elmúlt három 
évtized legsikeresebb éve a magyar gazdaság 

szempontjából: soha ennyi beruházás nem szü-
letett, soha annyian nem dolgoztak, illetve soha 
nem volt ekkora exportteljesítmény, mint tavaly.

Papp László polgármester az eseményen ki-
emelte: a kormány és Debrecen teljesítette a 
vállalásokat, a BMW Csoport pedig – átírva az 
eredeti terveket; az e-mobilitásra fókuszálva – a 
jövő autóiparát építi fel Debrecenben. 

„Büszkén mondhatjuk, hogy a világ egyik le-
ginnovatívabb vállalata és Közép-Európa egyik 
legsikeresebb városa együtt építi a jövőt a fenn-
tarthatóság jegyében.”

Debrecen közgyűlésének döntése 
alapján a magyar állam többségi, 
51 százalékos tulajdonrészt szerzett 
a debreceni légikikötőt üzemeltető 
vállalatban, a Debrecen International 
Airport Kft.-ben. Az ingatlan – maga 
a repülőtér – ugyanakkor önkor-
mányzati tulajdonban maradt.

A kormány azóta több kormány-
határozattal bizonyította, hogy el-
kötelezettek a repülőtér fejlesztése 
iránt. A repülőteret üzemeltető cég 
közel 700 millió forintot kapott az 
állami jellegű feladatok (légtérirá-
nyítás, tűzoltóság fenntartása) finan-
szírozására, másrészt a repülőteret 
üzemeltető társaság 2 milliárd 354 
millió forint fejlesztési támogatást is 
kap az államtól.  A pénzt utasbizton-
sági fejlesztésekre, valamint egy tűz-
oltólaktanya építésére és tűzoltó gép-
járművek beszerzésére költik majd. 
A kormány emellett közel 300 millió 
forint pluszforrásról is döntött, amit 
járatfejlesztésre fordíthat a Debrecen 
International Airport Kft.

A hosszabb távú tervek között új 
terminál építése, a futópálya felújítá-
sa, az úthálózat bővítése, havasflot-
ta-bázis építése, valamint a műszeres 
leszállító rendszer és a fénytechnika 
korszerűsítése is szerepel.

Állami támogatással 
indulhat a fejlesztés-

sorozat a reptéren

Jól halad a tíz városrészt, nagyságrendileg 
72 ezer embert és több mint 260 ezer négy-
zetméter zöldfelület megújítását érintő Zöld 
Város Program: nyolc városrészben már be-
fejeződött, a Petőfi téren és a Tócóskertben 
pedig zajlik a munka. Az újkerti beruházás 
az egyik legnagyobb Zöld Város Program-
fejlesztés a Debrecen 2030 programban: 118 
ezer négyzetméteren öt játszótér és kilenc 
sportpálya, illetve zöldterületek megújítását, 
járdaburkolatok fejlesztését, és 14 biztonsági 
kamera elhelyezését tartalmazza.

Tovább szépült 
az Újkert
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Új debreceni buszokon utazhatunk 

Szeptember végén kezdődött el a 
nagyszabású beruházás, mely so-
rán megújítják és négysávosítják az 
Egyetem sugárút és a Bethlen utca 
nagy részét. 

A komplex fejlesztés összesen 
1800 méteren, 30 ezer négyzet-
méteren zajlik. A beruházás meg-
tervezésekor kiemelt figyelmet 
fordítottak arra is, hogy minél ke-
vesebb parkolóhelyet kelljen meg-
szüntetni és a lehető legkevesebb 
fát kivágni.

Az útépítés mellett két új csomó-
pontot alakítanak ki – a Thaly Kál-

mán utcánál új, zebrás csomópont 
lesz –, többet pedig átépítenek; ilyen 
például a Füredi út és az Egyetem 
sugárút kereszteződése. Emellett öt 
csomópontba térfigyelő kamerákat 
fognak kihelyezni.

A munka közműkiváltásokkal 
kezdődött a Nagy Lajos király tér-
nél, majd októberben a Bethlen 
utcán dolgoztak; novemberben az 
Egyetem sugárúton további köz-
műkiváltásokat végeztek el. Feb-
ruárban a Füredi út és Gyöngyösi 
út közötti szakaszon folytatódott a 
munka.

Épül a kiskörút 
újabb szakasza

A város egyik legforgalmasabb 
csomópontjának az átépítése ta-
valy márciusban kezdődött. A 
Hadházi út és a Nyíl utca keresz-
teződésében naponta húszezer 
autó halad át, itt a zsúfolt idősza-
kokban leginkább a kanyarodás 
okozott gondot. Az átalakítással 

A tervezettnél is gyorsabban halad-
nak a nyugati kiskörút harmadik, 
befejező szakaszának a megépíté-
sével.

Ahogy Papp László polgármes-
ter korábban közölte, ahogy ez a 
szakasz is megépül, lehetővé válik, 
hogy a vele párhuzamos Bethlen 
utcának a Hatvan utca, valamint 
a Hunyadi és Mester utcák közötti 
szakasza gyalogos- és kerékpáros-
centrikus útszakasz legyen, kényel-
mesebbé téve a múzeumi negyed és 
a Kölcsey Központ megközelítését is.

A belvárosi út ezzel, a Hatvan és 
Mester utca közti szakasszal lesz 
teljes.

A Nyugati kiskörút első üteme 
még 2011-ben készült el a Hatvan 
utcától az Arany János utcáig, a 
második, az Arany János utcától 
az Erzsébet utcáig tartó szakaszt 
pedig 2015 végén vehették birtok-
ba a közlekedők. Arra, hogy a Piac 
utcát tehermentesíteni kellene egy 
elkerülő szakasszal, a múlt század 
30-as éveiben Borsos József építész 
gondolt először.

A nyugati városrész közlekedésfej-
lesztése zöld utat kapott; február 
közepén elindult a munka a Kishe-
gyesi úton. A komplex megújítás-
nak több eleme is van. Első körben 
a Kishegyesi út 160. és a Határ út 
között kezdték meg a szennyvíz-
nyomóvezeték kiépítését. Annak ér-
dekében, hogy a forgalom kezelhető 
maradjon, százméteres etapokban 
bontják meg az utat, és mindig csak 
az adott szakaszon lesznek korláto-
zások, lezárások; maga a forgalom 
nem lesz teljes mértékben megál-
lítva. A program része a Debrecen 
helységnévtáblától a Tegez utcáig 
tartó, 2,3 kilométeres szakasz meg-
újítása. Két jelzőlámpás csomópon-
tot alakítanak ki a Kishegyesi út 
Határ úti és Pósa utcai keresztező-
désében; ezen a szakaszon szélesí-
tik is a Kishegyesi utat.

A program másik eleme a teljes 
csapadékvíz-elvezető hálózat ki- és 
átépítése, melynek részeként 2,6 
kilométer hosszan épül meg a csa-

padékvíz-elvezető rendszer. Átépí-
tik még a Kishegyesi út és Határ 
út szennyvízcsatornáját, és a Kis-
hegyesi úton a Császár Péter utca 
és az NI Hungary bejárata között 
sávbővítést fognak végezni.

A program keretében – több mint 
egy kilométer hosszan  – a Kishe-
gyesi út mentén, a Tegez utcától 
az NI Kishegyesi úti bejáratáig, 
valamint az NI Határ úti gazdasá-
gi bejáratáig is egy-egy gyalog- és 
kerékpárút épül.

Év végére a teljes felújítással, 
rekonstrukcióval végezni fognak a 
Kishegyesi út térségében, közölte 
Papp László. Hozzátette, a beruhá-
zást kiegészíti egy másik elem is: 
márciusban a Derék utcán elindult 
a munka, itt egy jobbra kanyarodó 
sávot fognak kialakítani, ami meg-
könnyíti a tócóskerti lakótelepről 
a Kishegyesi út irányába történő 
közlekedést. Ezen a szakaszon ke-
rékpárút is épül majd – nyilatkozta 
a polgármester.

A Sámsoni út négysávosításával folytatódik a munka; 
Debrecen belterületén több szakaszban bővítik az utat. 
Az első a Mátyás király utcai csomópont és Simon Ist-
ván utca közé esik a Sámsoni úton, emellett a becsatla-
kozó utakat is fejlesztik. 

Három utca új aszfaltburkolatot kap, öt utcát pedig 
teljesen felújítanak. Így összesen 2,5 kilométernyi utat 
újítanak fel, a 471-es út belterületi bővítése mellett. 
Ezen felül – a fejlesztés részeként – nyolc helyen építe-
nek önálló parkolóterületet, a főút mellett pedig korsze-
rű közvilágítást alakítanak ki. Mindezek mellett kerék-
párút és szervizutak is épülnek az érintett szakaszon.

A kiviteli munka nagyjából két évig tart, és 2024 
szeptembere körül fejeződik be; ezek után kezdhetik 
el a hiányzó kilencszáz méteres szakasz előkészítését. 
Papp László polgármester azt nyilatkozta, többéves 
fejlesztésről van szó: a Sámsoni út első üteme épülhet 

Folytatódik a 471-es főút fejlesztése

Jól halad a munka az Egyetem 
sugárúton

Gyorsabb és biztonságosabb lesz 
a közlekedés 

Elkezdődött a Kishegyesi út 
felújítása

az a cél, hogy biztonságosabb és 
gyorsabb legyen a közlekedés, 
akárcsak a Bem tér és a Füredi út 
csomópontjában. A munka folyik, 
a változás nagyon látványos, és 
ha az időjárás továbbra is kedve-
ző lesz, májusra befejeződhet a fej-
lesztés.

Új autópálya-csomópontok az M35-ösön
A befejezéséhez közelít az M35-ös 
autópálya és a 354-es főút, azaz az 
északnyugati elkerülő út csomópont-
jának átépítése: már csak a korona-
éleken kívüli vízépítési, illetve terep-
rendezési munkák maradtak hátra.

Ez eddig egy úgynevezett trom-
bita alakú csomópont volt, amit 
egy teljes értékű, lóhere alakú cso-
móponttá alakítottak át, így gya-
korlatilag sztráda-összeköttetést 
kapott az Észak-nyugati Gazdasági 
Övezet, melyben a BMW építi majd 
fel a gyárát, emellett száz hektáron 
az autóipari óriás beszállítói tele-
pednek majd meg. 

Nem messze az M35-ös–354-es 
csomóponttól északra, Józsánál új 
autópálya-csomópontot építenek az 
M35-ösön. Az új józsai autópálya-
csomópontnál már a munkák több 
mint felét elvégezték: a 6,5 hektá-
ros munkaterületen eddig 3200 
köbméter betont és közel 13 ezer 
tonna aszfaltot használtak fel, 
emellett 184 ezer köbméternyi töl-
tést építettek fel, novemberben pe-
dig beemelték a helyükre a tartóge-
rendákat is.

Még több kerékpárút
Folyamatosan bővül Debrecen 
kerékpárút-hálózata: az idén 
megvalósuló utakkal együtt már 
108 kilométernyi úton kerekez-
hetnek a debreceniek. Legutóbb 
a Kismacsra vezető kerékpár-
út építését kezdték meg: a most 
épülő három kilométeres szakasz 
fogja összekötni a várost Kis-
maccsal, onnan pedig folytatód-
ni fog a BMW irányába, illetve 
onnan egészen a Hortobágyig.  
Mindezek mellett a Debrecenbe 

vezető legnagyobb utak mentén 
folyamatosan épülnek ki kerék-
párútszakaszok, az Északnyuga-
ti Gazdasági Övezet bekapcsolá-
sával pedig nagy biztonsággal 
lehet majd a városból és a város-
ba közlekedni. A városban ki-
emelt figyelmet fordítanak arra, 
a debreceniek ne csak sportolás-
hoz, hanem iskolába, munkába 
járáshoz is használhassák kétke-
rekűiket, ezzel is zöldebbé téve a 
város közlekedését.

Papp László polgármester ko-
rábban azt mondta, tervben van 
„a csomópontnak egy külön, Józsa 
északi részén húzódó tehermente-
sítő összekötése a 35-ös főúttal”. A 
Hajdúböszörmény felől érkezők így 
el tudják majd kerülni Józsát, de a 
józsaiak is ki tudnak majd menni a 
sztrádára; nem kell ezért eljönniük 
a 35-ösön a Debrecen határában 
lévő felhajtóig.

A sztrádán, valamint a 33-as és 
a 4-es főúton, illetve a Kishegyesi 
úton és a 481-es déli elkerülőn így 
a város több pontja megközelíthető 
lesz, és csökkenhet a 35-ös főút ter-
helése. Emellett akik a 47-es főúton 
mennének dél felé, azoknak sem 
kell elmenni a debreceni felhajtóig, 
hanem rögtön Józsán – a pályára 
hajtva – meg tudják majd kerülni 
Debrecent.

Elkezdte régi autóbuszflottájának 
cseréjét a DKV; 2024 októberéig 
119 új jármű áll majd szolgálatba. 
Januártól 34 új Mercedes busz jár-
ja Debrecen utcáit. A forgalomba 
álló harminc Mercedes Reform és 
négy csuklós Mercedes Conecto 
autóbuszokat – az ünnepélyes sza-
lagátvágás után – Papp László adta 
át a forgalomnak. A polgármester 
a helyszínen úgy fogalmazott: „ha-

meg a beruházás keretében, a második ütemben külön 
szintű vasúti csomópont jön létre. Addigra igyekeznek 
az elkerülő csatlakozásokat úgy kiépíteni, hogy a köz-
lekedés zökkenőmentesen fenntartható legyen a beru-
házások időszakában is.

talmas forgalomnövekedéssel szá-
molunk évről évre Debrecenben. 
Ennek az egyik kezelési módja a 
közösségi közlekedés dinamikus 
fejlesztése”.

Ahogy az eseményen elhangzott 
– a csuklós járműveket leszámítva 
– ezeket a buszokat mindet Debre-
cenben gyártották. A járműveken 
újdonság, hogy a kapaszkodókat is 
lehet majd fűteni.
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Debrecen költségvetése nem csak 
a gazdaságra és a közlekedésre 
fókuszál. 

Az elmúlt években számos la-
kótelepet újítottunk meg a Zöld 
Város Programban. Jelenleg folya-
matban van a Tócóskert és a Petőfi 
tér átépítése, átalakítása, a zöldfe-
lületek minőségi megújítása. Nem 
fogunk megállni, mert a következő 
évek még intenzívebbek lehetnek 
ebből a szempontból. Ehhez jó ala-
pot nyújt a Civaqua-program első 
üteme, ami történelmi jelentőségű 
fejlesztés lesz. Ezekben a hetek-
ben a munkagépek is elindulnak, 
2024-re el fogja érni a Tisza vize a 
Keleti-főcsatornán keresztül Deb-
recent. Egy víz nélküli városban 
vizet fakasztani az maga a csoda: 
a kormány elkötelezettsége és a 
városvezetés eltökéltsége hozta 
meg ezt az eredményt. 16 milliárd 
forint jut az első ütemre, ami meg-
nyitja a továbblépés lehetőségét. 
A Nagyerdő vízháztartása javulni 
fog, ami a város zöldfelületeinek 
minősége szempontjából kulcskér-
dés, és a második ütemben nyílik 
lehetőség arra, hogy Debrecen 
különböző pontjain a zöld fejlesz-
tések mellett úgynevezett kék fej-
lesztéseket is végrehajtsunk, vizes 
programokat is megvalósítsunk. A 
Vezér utca környékén egy pihenő-
rekreációs zónát szeretnénk kiala-
kítani, a Tócóvölgyben pedig egy 
30 ezer négyzetméteres új parkot, 
a Békás-tóhoz hasonló méretű ta-
vacskával, míg a város keleti olda-
lán a jóléti tavak (Vekeri, Fancsika) 
és az ottani tározók aktív vízután-
pótlását biztosítva új, minőségi ki-
kapcsolódási lehetőséget biztosító 
parkokat hozunk létre. 

Ez a program a következő évek-
ben részben kormányzati, részben 
EU-s és városi forrásoknak kö-
szönhetően még magasabb fordu-
latszámra fog kapcsolni.

Az itt élők életminőségének javí-
tásához a város az egészségügyi 
és az oktatási intézmények nagy-
szabású fejlesztési programjával 
is hozzájárult. Mi várható még 
ezen a területen?
A Debrecen 2030 program összeál-
lításánál az is szempont volt, hogy 
egyensúlyt teremtsünk a külön-
böző fejlesztési területek között. 
Nagyon büszke vagyok arra, hogy 
Debrecen oktatási-nevelési intéz-
ményeinek már több mint a felét 
felújítottuk: a Debreceni Szakkép-
zési Centrum által üzemeltetett ok-
tatási épületeket, de az óvodákat, a 
Debreceni Tankerületi Központ ál-
tal használt iskolákat is. Jelenleg 
egy bölcsődét építünk, és hama-
rosan el tudjuk indítani egy má-
sik fejlesztését is a Postakertben. 
Emellett még hármat tervezünk 
városi beruházásban. 

A debreceni oktatási rendszer 
olyan dinamikával rendelkezik, 
amire azt lehet mondani, hogy

lépést tud tartani a város gaz-
dasági fejlődésével, és garantálja 
azt, hogy Debrecen iskolavárosi 
nimbusza még fényesebben ra-
gyogjon a következő években.

Ez azt jelenti, hogy Debrecen 
meg tud maradni a kultúra váro-
sának is?
Egy regionális központ kulturális 
értelemben is léptékváltásra kö-

nézzük, akkor a legtöbb GINOP-
forrás városunkba érkezett. Mivel 
a multinacionális vállalatok fejlett 
ipari termelési struktúrával és ko-
moly vállalatirányítási kultúrával 
rendelkeznek, ahhoz, hogy a deb-
receni kis- és középvállalkozások 
be tudjanak kapcsolódni a terme-
lési láncukba, szükség volt az elő-
ző ciklusban a sikeres forráslehí-
vásokra, pályázati eredményekre. 

Most azon dolgozunk, hogy 
azoknak a cégeknek, amelyek 
további fejlesztéseket akarnak 
végrehajtani, a multinacionális 
vállalatok számára biztosított fel-
tételekkel azonosakat teremtsünk 
az ipari övezetekben. Innen már 
csak a helyi kis- és középvállal-
kozásokon múlik, hogy ebből a 
kapcsolatból üzleti értelemben mit 
hoznak ki. A Déli Gazdasági Öve-
zetben lévő 14 hektáros területen 
létrehoztuk az első kis- és közép-
vállalkozói parkot, 13 céggel már 
megkötöttük a szerződést. Ezek 
több száz munkahelyet teremte-
nek, több milliárd forint értékű 
fejlesztést hajtanak végre. 

Debrecen sikerét jelzi az is, hogy 
már harmadjára választotta a 
jövő európai városai közé a Fi-
nancial Times. Miért fontosak 
ezek az elismerések?
Egy város nemzetközi ismertsége 
rendkívül fontos. Ez üzenet az eu-
rópai üzleti szféra szereplőinek is 
arról, hogy van itt egy olyan vá-
ros, amely 2018-tól minden évben 
ott van Európa legjobb befektetési 
stratégiával rendelkező városai 
között. Ez nem egy házibajnokság, 
hanem a Financial Times ezzel a 
területtel foglalkozó részlege hoz 
döntéseket. 2021 egyik legna-
gyobb elismerése, hogy a világ 
tíz legjobb tőkevonzó képességgel 
rendelkező városa közé tartozunk. 

A városvezetésnek az a dolga, hogy 
előbbre lásson, jobban érzékelje, 
milyen trendek, folyamatok zajla-
nak a jelenben, és azoknak milyen 

hatásai lesznek a közeli vagy 
távolabbi jövőben. Debrecen évek 
óta egy jól kidolgozott stratégia 

mentén alakítja a várospolitikáját. 
A siker titka a kiszámíthatóság, a 
stabilitás, a nagyon jó kormány-

zati együttműködés, a nemzetközi 
elismertség – és a sok munka.

INTERJÚ

Csak egy számít: Debrecen fejlődése!

en polgárközpontú, emberközpon-
tú költségvetés. Nem szakadunk 
el a valóságtól, igyekszünk olyan 
elemeket beépíteni, amelyek képe-
sek a debreceniek életminőségét 
folyamatosan javítani.

Továbbra is gyakoriak a nagy 
bejelentések arról, milyen beru-
házások érkeznek a városba és 
hány munkahelyet teremtenek. 
Van elegendő hely számukra az 
ipari parkokban?
Ilyen iparipark-hálózata kevés 
városnak van Európában, csak a 
legnagyobb nyugat-európai gaz-
dasági centrumok rendelkeznek 
hasonlóval. Debrecen a magas 
hozzáadott értékű, egységnyi te-
rületen nagy értéket előállító vál-
lalatok számára vonzó. Ezek a cé-
gek ismerték fel a városban rejlő 
lehetőségeket, amihez hozzájárul 
az oktatási rendszer fejlettsége, a 
nagy diáklétszám is. 

Nagyságrendileg ez az 1500 
hektár körüli összterületű ipa-
ri zóna – amely több nagy ipari 
parkból tevődik össze – elegendő 
Debrecennek. Megítélésem sze-
rint 2025-ig, 2026-ig meg is tel-
nek munkahelyteremtő beruházá-
sokkal, ami még jó pár ezer állás 
létrehozását jelenti a városban, és 
ezzel szerintem el is érjük a kapa-
citásaink felső határát ipari szem-
pontból. Ennek a pozitív hatásai 
a következő években kell, hogy 
megjelenjenek a városban a nö-
vekvő munkaerőszám, a növekvő 
fizetések miatt. 

A szolgáltatások is átalakul-
nak Debrecenben. Az előttünk álló 
években tudunk újra koncentrálni 
a szolgáltató szektor erősítésére, 
mert városunk jó terep az iroda-
házak fejlesztésére is.

Úgy gondolom, tíz év alatt 
ilyen méretű iparipark-hálózatot 
létrehozni és ezt beruházásokkal 
megtölteni komoly feladat, és ez 
elismerés a kormánynak, Magyar-
országnak és Debrecennek. 

Milyen szerepet, támogatást kap-
nak a betelepülő cégek mellett a 
helyi vállalkozások?
Az elmúlt uniós fejlesztési ciklus-
ban több mint 90 milliárd forintnyi 
EU-s forrás érkezett a város kis- 
és középvállalkozói szektorába. 
Az EDC Debrecen Város- és Gaz-
daságfejlesztési Központ abban tá-
mogatja ezt a szektort, hogy minél 
nagyobb sikerrel tudjanak pályáz-
ni. Ha a vidéki Magyarországot 

A város költségvetéséről, a fejlesz-
tések fő irányairól, az ipari övezetek 
határairól, a Civaqua-program törté-
nelmi jelentőségű fejlesztéseiről és a 
kulturális léptékváltásról beszélget-
tünk Papp László polgármesterrel. 

A város idei költségvetését 184,7 
milliárd forintos mérlegfőösz-
szeggel tervezték meg. Látható-
an a bevált úton maradt Debre-
cen: továbbra is a gazdaság- és 
a közlekedésfejlesztés a fő irány. 
Ezen belül hova kerülnek a hang-
súlyok?
Debrecen egészen más szerepben 
tűnik majd fel a következő évek-
ben, mint amihez akár a városban, 
akár az országban vagy a régióban 
hozzászoktak. Regionális közpon-
ti szerepünket nem csak Magyar-
ország és a környező határtérség 
vonatkozásában említhetjük biz-
tos tényként: az a város, amit ma 
építünk, és ami a költségvetésben 
megjelenik, az egy közép-európai 
jelentőségű európai középváros. 

Mindig a legfontosabb területe-
ken megjelenő kihívásokra fóku-
szálunk. Ha a gazdaságfejlesztést 
nézzük, hét év alatt megtízszerez-
tük a város iparterületeit. Óriási 
eredmény, hogy Debrecen gazdasá-
ga ma, egy világjárvány vége felé 
erősebb, mint a járvány előtt volt. 

A költségvetés egy újraértelme-
zett Debrecen feltételeit hivatott 
megteremteni. A közlekedésben 
számos olyan megoldást irányoz 
elő, ami Debrecen megújult szerke-
zetét világítja meg. Láthatjuk, hogy 
a nagy bevezető utak fejlesztése, fel-
újítása folyamatban van. Az egyik a 
nyugati oldalon, a 33-as főút, a Bal-
mazújvárosi út, a másik a 471-es, a 
Sámsoni út fejlesztése. Folytatjuk 
a város nagy áteresztő képességű 
kereszteződéseinek átépítését (Ár-
pád tér, Bem tér – Füredi út – Nyíl 
utca – Hadházi út, Szabó Lőrinc 
utca – Csigekert utca – Füredi út), s 
ezekkel párhuzamosan zajlik a Kis-
hegyesi út rekonstrukciója is. 

A biztonságos közlekedést segí-
ti a kerékpárút-hálózat bővítése is, 
aminek a hossza az idei fejlesztések-
kel el fogja érni a 108 kilométert. 

A D2030 program minden egyes 
pontja reflektál a város működése 
során felvetődő, illetve a lakos-
ság által korábban felvetett prob-
lémákra, igényekre, kérésekre. 
Ezért szoktam azt mondani, hogy 
a 2022-es költségvetés is alapvető-

telezett. Debrecen egy másik di-
menzióba lép át rövidesen. Ehhez 
az kell, hogy a kulturális szolgál-
tatások szintén lekövessék ezeket 
a folyamatokat. Két új színház jön 
létre: mindkettő meglévő épület 
– az egyik több mint 160 éves –, 
és mindkettő esetében zajlanak a 
fejlesztések. Az ország két legmo-
dernebb és legkorszerűbb színhá-
za jön létre itt napjainkban. A Cso-
konai Fórum májusban elkészül, 
birtokba vehetik a művészek és a 
színházba járók. Alapvetően a kor-
társ színjátszás terepe lesz, de a 
táncművészetek és a zene otthona-
ként is szolgálhat majd, mert rend-
kívül komplex és átgondolt fejlesz-
tésnek köszönhetően jön létre. A 
Csokonai Színház pedig valamikor 
a jövő év első felében lesz kész.

Debrecen fejlesztéspolitikája 
nagyon sokoldalú. A gazdaság 
mellett a jóléti fejlesztésekre is 
figyelünk. Az elmúlt időszakban 
a strandfürdő számos díjat nyert, 
mindamellett, hogy a debreceniek 
is nagyon szeretik. 

Fontos, hogy erős, összetartó 
közösség dolgozik a város fejlő-
déséért. Nincsenek belső konflik-
tusok, csak egy számít: Debrecen 
fejlődésének előremozdítása. A 
városvezetésnek rendkívül erős 
szövetségese a kormánnyal való 
együttműködésben a három or-
szággyűlési képviselőnk: Kósa 
Lajos, Pósán László és Tasó Lász-
ló. Mindhárman a végsőkig tud-
nak küzdeni Debrecen érdekeiért. 
Rendkívül büszke vagyok arra, 
hogy velük együtt komoly eredmé-
nyeket értünk el ez elmúlt évek-
ben, s ez a garanciája lehet annak, 
hogy a város fejlődése a jövőben is 
dinamikus legyen.

Debrecen évek óta jól kidolgozott stratégia mentén alakítja várospolitikáját

Miközben Debrecen építkezik, 
a közelünkben háború dúl. Ho-
gyan kezeli ezt a helyzetet a 
város?
Két baráti, azonos kulturális és 
nyelvi gyökerekkel rendelkező 
ország háborúzik. Ezt szomorú 
dolognak tartom, mert az orosz 
és az ukrán népnek a tárgya-
lóasztalnál kellene megoldani 
a problémát. Mélyen együtt ér-
zünk a menekülőkkel, és min-
dent megteszünk annak érde-
kében, hogy segítsük őket. A 
debreceni szállodák egy része 
otthonként szolgál most szá-
mukra, a város a szakképzési 
centrummal együttműködés-
ben, jól megközelíthető helyen 
lévő oktatási intézményében tor-
natermet alakított át, s ez most 
befogadóhelyként működik. El-
képesztő szolidaritás jellemzi 
Debrecent, szinte folyamatosak 
a küldemények a határ túlolda-
la, Kárpátalja irányába. Köz-
vetlen kapcsolatba léptünk két 
testvérvárosunkkal, Ungvárral 
és Beregszásszal, adományokat 
juttattunk el hozzájuk.

Bízunk benne, hogy a fegyve-
rek mihamarabb elhallgatnak és 
a tárgyalóasztal mellett oldják 
meg a konfliktust.
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Így fejlődik Debrecen

Folytatódik a kerékpárút-hálózat bővítése: idén már 108 kilométer 
hosszú lesz

Az Újkertben új játszótér és sportpálya is épült, emellett pedig 70 ezer 
négyzetméteren tették rendbe a zöldterületet. 

Bölcsőde épül Józsán

Valóra vált a régi álom: felújították az Ondódi Közösségi Házat

A Tócóvölgyben a végéhez ért, míg a Tócóskertben elkezdődik 
a munka a Zöld város program részeként

Megkezdődött a Kishegyesi út fejlesztése

Augusztus közepére készen lesz a Tócóvölgyi Óvoda A Petőfi téren megújítják a zöldfelületeket, játszóteret építenek Csokonai Fórum: a tervek szerint május végén adják át 
az új színházművészeti központot
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Megújítják és négysávosítják az Egyetem sugárút és 
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Befejeződött az Arany János Óvoda felújítása

Megkezdődött a Sámsoni út négysávosítása

A Sóház városrészben több ezer négyzetméteren újultak meg a füves és 
közösségi területek, valamint játszótér is épült

A Hadházi út és a Nyíl utca kereszteződésének átalakítása 
májusra befejeződik

Zajlik a Csapókerti Közösségi Ház felújítása
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Tízezernél is többen dolgozhatnak majd 
a Déli Gazdasági Övezetben

Rég várt fejlesztések indulnak el 
az északkeleti városrészben

Oltóanyaggyár Debrecenben

Két kormányhatározatban össze-
sen 95 milliárd forintot biztosított 
a kormány a debreceni Déli Gazda-
sági Övezet további fejlesztéseire. 
Az állami források nagy részét a ti-
szántúli áramhálózat fejlesztésére, 
alállomások építésére, azok össze-
kötésére költik.

A projektelemek között szere-
pel még a gázellátás kiépítése, a 
vízellátási és szennyvízelvezetési 
rendszer kapacitásbővítése, a csa-
padékvíz-elvezetés megoldása, egy 
új körforgalmi csomópont építése a 
déli elkerülő úton, az északnyuga-
ti, valamint az északkeleti feltáró 

utak építése, továbbá a kis- és kö-
zépvállalkozói park megközelítésé-
nek javítása.

Zöld utat kapott a több elemből 
álló északkeleti városrészi fejlesz-
tési program, ennek köszönhetően 
újabb fontos és régen várt fejleszté-
sek indulhatnak el a közeljövőben a 
csapókerti városrészben is. 

Ahogy helyszíni tájékoztató-
ján Papp László polgármester 
elmondta: úgy terveztek meg ide 
mindent, hogy a lakossági igénye-
ket összhangba hozzák a környék 
adottságaival. A 471-es út belte-
rületi szakaszának a felújítása 
és négysávosítása már elindult, 
és még idén hozzákezdenek a ke-
leti körgyűrű első szakaszához, 
amely a Sámsoni és a Kassai utat 
köti össze.

Palkovics László innovációs és 
technológiai miniszter a magyar 
gazdaság helyzetéről tartott elő-
adást a Debreceni Egyetem gazda-
sági évindító rendezvényén. Itt a 
Debrecenben épülő oltóanyaggyár-
ról is szólt.

– Már 2018-ban megszületett 
az a titkos kormányhatározat, ami 
a Debreceni Egyetemet felhatal-
mazta, hogy építsünk egy nemzeti 
oltóanyaggyárat. Ennek az építése 
fel fog gyorsulni, és év végén már 
bizonyos moduljai rendelkezésre 
állnak – emelte ki az innovációs és 
technológiai miniszter.

Mint ismert, az egyetem 70 hek-
táros Science Parkjában épül fel a 
Nemzeti Oltóanyaggyár, és itt ké-

Még beépítetlen földterületeket 
nyilvánított kiemelt fejlesztési te-
rületté a közgyűlés, így tovább 
bővülhet a Határ úton található 
Debreceni Regionális és Innovációs 
Tudományos Technológiai Park.

Az ipari parkot több ütemben 
terjesztettek már ki eddig is, mi-

Tovább bővíthetik a Határ úti ipari parkot

Az első ütemben tizenhárom debreceni vagy környék-
beli kis- és középvállalkozás települhet be a Déli Gaz-
dasági Övezetbe; a cégek vezetőivel márciusban kötöt-
tek együttműködési megállapodást.

Papp László közlése szerint – a város által elindított 
kkv-program révén – a helyi kis- és középvállalkozá-
soknak ugyanolyan ipari körülményeket tudnak majd 
biztosítani a déli ipari parkban, mint amilyeneket a 
multinacionális vállalatok megkapnak. A polgármes-
ter hozzátette, a kis- és középvállalkozások így közel 
kerülhetnek azokhoz a nagy cégekhez is, melyeknek 
beszállítói kívánnak lenni.

Újra előkelő helyen végzett Debre-
cen a Financial Times nemzetközi 
tőkeáramlásokkal és befektetések-
kel foglalkozó fDi magazinjának 
felmérésén – jelentette be Barcsa 
Lajos alpolgármester. Debrecen a 
kisebb városok között jutott a top 
10-be a jövő európai városai között: 
a nyolcadik helyen végzett a befek-
tetésösztönzési stratégiája alapján, 
s olyan városokkal került a legjobb 
tízbe, mint például az angliai Midd-
lesbrough és Doncaster, az írorszá-
gi Cork, a portugáliai Braga vagy a 
lengyel Lublin és Gdynia. 

Emlékezetes, hogy 2018-ban a 
Financial Times az európai kisvá-
rosok között a legjobb befektetés-
ösztönzési stratégiával rendelke-
ző várossá választotta Debrecent, 
2020-ban ugyanebben a kategóri-
ában Debrecen második helyezett 

szül majd el az úgynevezett pilot 
oltóanyagüzem, amely kísérleti 
egysége lesz a Nemzeti Oltóanyagy-
gyárnak és az egyetemnek. 

Tavaly decemberben már megala-
kult az oltóanyaggyár-munkacso-
port, amely azt hivatott eldönteni, 
hogy a debreceni gyárban milyen 
típusú, technológiájú oltóanyag ké-
szüljön koronavírus ellen. 

A grémium munkájában a Magyar 
Tudományos Akadémia, az orszá-
gos intézetek, a Debreceni Egyetem 
képviselői, valamint víruskutatók, a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
virológusai, epidemiológusai és az 
Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak egészségpolitikai vezetői vesz-
nek részt.

Ismét a jövő európai városai 
között Debrecen

lett, 2021-ben pedig a világ legjobb 
befektetésösztönzési célpontjainak 
a rangsorában került a top 10-be, 
olyan világvárosokkal együtt, mint 
New York, Hongkong, Abu Dhabi, 
Dubai és Berlin.

A Financial Times az egyik év-
ben az európai városokat elemzi, 
azokat listázza, a másik évben pe-
dig világlistát állít össze. Barcsa 
Lajos kiemelte, Debrecen így már 
az egymást követően három perió-
dusban is a legjobbak közé került 
a befektetésösztönzési stratégiája 
alapján.

Az alpolgármester szólt arról is, 
hogy az újabb és újabb cégek érke-
zésével egyre többen jönnek Debre-
cenbe dolgozni, ami a lakáspiacon 
drágulást eredményez; erre reagál 
a város a tócóvölgyi bérlakásépítési 
programjával.

Papp László polgármester köz-
lése szerint az érdeklődések alap-
ján az ipari park 2025-re, 2026-ra 
megtelhet; jelenleg – párhuzamo-
san – ötven reménybeli befektető-
vel folytatnak tárgyalásokat. 

Debrecen önkormányzata öt éve 
kezdte meg a város új ipari parkjá-
nak, a Déli Gazdasági Övezetnek a 
kialakítását 47-es főút mentén. Az 
azóta betelepülő cégek több mint 
háromezer új munkahelyet terem-
tettek, illetve teremtenek, de a vá-
rosvezetés szerint az újabb befek-
tetők érkezésével a jövőben a Déli 
Gazdasági Övezetben tízezernél is 
többen dolgozhatnak majd.

és a leendő befektetők számára. 
Egy útépítés az ipari park fejlesz-
tési területéből mintegy 20 hektárt 
tárt fel, ahol várhatóan három-öt 
nagyobb, valamint öt-hat kisebb 
cég betelepülésére lesz lehetőség.

A Határ úti ipari parkban több 
ezren dolgoznak; olyan cégek 
működnek – az NI Hungaryn túl 
–, mint például a Richter, az FAG-
Schaeffler, az InterTanker Zrt., az 
ITK Holding buszüzeme, a Flexi-
Force vagy a RR Donelley, és ott 
épült fel a Sensirion üzeme is.

Az ipari park megközelítése is 
javulni fog a közeljövőben, ugyanis 
már zajlik a Kishegyesi út két és fél 
kilométeres szakaszának felújítása. 
A fejlesztés részeként a Kishegyesi 
utat a Határ út és a Pósa utca kö-
zött négysávosra bővítik, s gyalog-
kerékpár utat is építenek.

Az első ütemben a Déli Gazdasági Övezetbe betelepülő 
cégek együttesen 206 új munkahelyet teremtenek, és 10 
milliárd forint értékű beruházást hajtanak majd végre. 
Az úgynevezett  kkv-park 60 hektáros lesz; az első körös 
tizenhárom cég 14 hektáron valósítja meg fejlesztéseit.

A város kormányzati támogatást is kap a kkv-park 
kialakításához. A forrásokból jut majd az ipari terület 
északi és déli feltáró útjára, valamint egy útra, amit 
a kkv-park és az déli elkerülő úton kialakítandó új 
körforgalom között építenek majd meg.

A cégek jelentkezését a kkv-programba továbbra is 
várják a business.debrecen.hu oldalon.

Kis- és középvállalkozásokat is támogat a város

óta 1999-ben elkezdett ott építkezni 
az NI Hungary.  

Az üzemeltető Xanga cégcso-
port folyamatosan fejleszti a parkot; 
nemrégiben például 35 hektáros 
fejlesztési területen egymilliárd fo-
rintból valósítottak meg egy három 
ütemből álló beruházást a mostani 

Teljes külső és belső átalakításon 
esik át a Csapókerti Közösségi Ház 
épülete, a 2021-2027-es EU-s cik-
lusban 96 férőhelyes, négy egység-
ből álló bölcsődét hoznak létre, és 
a Kincseshegy utcai orvosi rendelő 
felújítását is kilátásba helyezték. 

A környéken élők út- és járdaépí-
tésekre, utcabútorok kihelyezésére 
és parkosításra is számíthatnak, 
amelyek növelik a közösségi terek 
komfortérzetét. Mindezek mellett 
két csoportszobával bővítik a Me-
sekert Óvodát, valamint bevásárló-
központ vagy kereskedelmi egység 
kialakítását is tervezik az utcák, 
járdák megújítása és a gyalogátke-
lőhelyek kialakítása mellett.
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Megújult a Liget tér
A csapókerti Liget tér jelentős fejlődésen 
ment át a közelmúltban, ezáltal a környé-
ken lakók sportolási lehetőségei is bővül-
tek. 2020-ban adták át az új kondiparkot, 
2021-ben pedig futópályával és különleges 
sportpályával gazdagodott a tér, ahol hét 
különböző sportág gyakorolható. (Futball, 
kosárlabda/streetball, floorball, futsal, 
frizbi és görkorcsolya.)

Balázs Ákos környezetvédelemért is felelős 
alpolgármester előterjesztésére Debrecen 
közgyűlése arról hozott döntést, hogy a 
város negyven pontján helyeznek el ilyen 
konténereket. Az alpolgármester a kezde-
ményezés fontosságát azzal is indokolta, 
hogy egyetlen liter sütőolaj egymillió liter 
ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztás-
ra alkalmatlanná tenni, emellett a csator-
nahálózatba kerülve is komoly problémá-
kat okoz. Balázs Ákos kiemelte, hogy az 
országban egyedülálló akcióról van szó. 

– Szinte az egész várost lefedjük a szol-
gáltatással. Bár az országban máshol is 
működik ilyen rendszer, de nem ilyen nagy 
méretben. Arra számítunk, hogy éves szin-
ten 200 tonna használt olajat tudunk be-
gyűjteni. 

A begyűjtést végző hazai tulajdonú cég 
a tárolókban elhelyezett használt olajat a 
debreceni depójába szállítja el, és biogáz, 

illetve biodízel előállítására használja fel, 
az olajgyűjtő tégelyekben keletkező mű-
anyag hulladékokat pedig újrahasznosítás-
sal dolgozzák fel.

A kezdeményezés hamar népszerű lett: 
négy nap alatt több mint egy tonna hasz-
nált sütőolajat gyűjtöttek össze a debrece-
niek. S mivel az eszközök online telített-
ségfigyelő rendszerrel vannak ellátva, így 
a közszolgáltató folyamatosan figyelemmel 
kísérheti a telítettségi szintet és intézked-
het a begyűjtésről.

Debrecen egyik legnagyobb lakótelepén 
folytatódnak a fejlesztések. „17 ezer ember 
életét tesszük otthonosabbá, kényelmeseb-
bé, szerethetőbbé ezzel a fejlesztéssel. Ösz-
szességében 100 ezer négyzetméteren foly-
nak majd a munkák a városrészt érintően; 
ebből 27 ezer négyzetméter a zöldterület 
megújítása” – nyilatkozta a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatón Balázs Ákos.

Mint az alpolgármester sorolta, 150 
fát, 4 ezer cserjét és 3 ezer évelő növényt 
ültetnek el, a fűfelületet 16 ezer négy-
zetméteren megújítják. Játszótereket, 
sportpályákat korszerűsítenek, új par-
koló épül, és páraoszlopot is elhelyeznek 
a városrészben. A munka a Holló László 
sétányon indult, mely az egyik legfonto-
sabb gyalogos közlekedési útvonal.

Hamarosan modern és zöldebb arculatot kap 
a tér. A munkák ideje alatt lezárnak jármű-
forgalmat lebonyolító útszakaszokat, parko-
lókat, s megváltozik a forgalmi rend a kör-
nyező utcákban. A beruházás során mintegy 
hatezer négyzetméter fűfelület újul meg, 
háromezer négyzetméter cserjét és évelő nö-
vényt, valamint 85 fát ültetnek. Megépül egy 
750 négyzetméteres, modern játszótér is 12 
játszóeszközzel. Teljes körű rekonstrukción 
esik át a 73 éve felavatott Petőfi szobor, an-

Debreceni idei költségvetési tervezetét úgy ál-
lították össze, hogy a város minden része egy-
ségesen fejlődjön, és a debreceniek minél job-
ban érezzék magukat a lakókörnyezetükben.

Annak érdekében, hogy a városban élők 
élete még komfortosabb legyen, nemcsak a 
nagyfelületű aszfaltozásokat, de a járdafelújí-
tásokat is folyamatosan végzik Debrecenben. 
Ennek részeként végezték el többek között 
a Hortobágy utca javítását is: a beruházás 
révén egy 5 kilométeres sétáló övezet jött 
létre, ahol a szépkorúak és a gyermekes szü-
lők egyaránt akadálymentesen tudnak közle-
kedni. A javítás során az aszfaltot lecserélték 
térkőre, ami még barátságosabbá tette a kör-
nyéket. Mivel a Hortobágy utca a Zöld Város 
Programban fejlesztett Libakert és Újkert 
között helyezkedik el, így az átjáró is meg-
szépült a két terület között.

A komfortérzetet biztosítják a megnövelt 
zöldfelületek is: a város környezettudatos 
szemléletének fontos pontjaként rendszere-
sen ültetnek fákat Debrecen különböző pont-
jain. Húszezer facsemete elültetésével alakí-
tanak ki véderdőt a város nyugati részén, 
valamint az Ültessünk 10000 fát Debrecen-
ben! program részeként nyírfákkal gazdago-
dott a Tócóskert. 

Mivel az önkormányzati képviselők folya-
matos párbeszédet folytatnak a városlakók-
kal, így reagálni tudnak a felmerülő hiányos-
ságokra, észrevételekre. Ennek része például 
az is, hogy miután jelenleg négy kutyafutta-
tó van a városban, de nagy rájuk az igény 
– főként a lakótelepeken –, így újakat fognak 
létesíteni. Folytatódik a parkolóhelyek meg-
újítása és továbbiak kiépítése, emellett a jár-
da- és lépcsőfelújítási program is.

Konténerekbe gyűjthetjük 
a használt sütőolajat

Komfortosabb lesz a környezetünk

Elindult a Tócóskertben is 
a Zöld Város Program

Elkezdődött a Petőfi tér megújítása

Befejeződött a Tócóvölgyi Zöld város prog-
ram kivitelezése. Az erről tartott sajtótájé-
koztatón Papp László polgármester felidézte, 
hogy 83 ezer négyzetméteren és 469 millió 
forintból végezték el a fejlesztéseket. Többek 
között gumiburkolatú kondiparkot építettek, 
a tömbök belsejében játszótereket újítottak 
fel, és új eszközöket is elhelyeztek. A zöldfelü-
let 31 ezer négyzetméteren újult meg, 144 új 
fát ültettek el, 1200 négyzetméteren cserjék 

is helyet kaptak, valamint füvesítettek, öntö-
zőrendszereket építettek ki.

 A lakosság javaslatára rekortán futópá-
lyát alakítottak ki, hogy bővítsék a sportolási 
lehetőségeket. A közösségi élmények mellett 
a biztonságra is figyelmet fordítottak: 12 
térfigyelő kamerát is elhelyeztek. Emellett a 
Tócóvölgy északi részén új parkolókat is ki-
alakítottak, amelyek megoldást kínálhatnak 
a parkolási problémákra.

nak talapzata és a hozzá felvezető tereplép-
csők. Létrejön egy várostörténeti tanösvény, 
ami a II. világháború előtti tér látványának 
állít emléket. Az utcabútorokat lecserélik, 
padokat, formatervezett ülő alkalmatossá-
gokat, hulladéktárolókat, kerékpártárolókat 
helyeznek ki. A téren 14 közbiztonsági kame-
rát is elhelyeznek majd. A tér éke egy mester-
séges, 400 négyzetméteres tó lesz, melynek 
partján kialakítanak egy teraszt kiszolgáló 
pavilonnal. 

Még zöldebb lett a Tócóvölgy
DEBRECENBEN AZ ALÁBBI HELYEKEN TALÁLHATÓ SÜTŐOLAJ-GYŰJTŐ:

Közép u. 3
Andaházi u.
Gázvezeték u. � Öreg Já-
nos u. sarok
Cseresznye u. 15.
Víztorony u. 13.
Kőszeg u. 3.
Hadházi út 47.
Doberdó u. 7.
Mikszáth K. u. 63.
Kishegyesi u. 44.
Bethlen u. 36.
Sinay M. u. 27.
Vármegyeháza u. � Holló 
János u. sarok
Teleki u. 17.
A Nagypiac Fórum bevá-
sárlóközpont felőli bejárata

Füredi út 23.
Kismacs, Orgona utca
Pallag, Derék u. 44.
Ondód, Kalász u. 1.
Tócóskert, Piac
Zöld u. 78.
Alkotmány u.
Nagymacs, Kastélykert u. 
� buszforduló
Domokos Lajos u. 20.
Böszörményi u. � Bolyai u. 
kereszteződése, az ALDI-
nál
Fácán u. � Petúr u. sarok
Huszár Gál u. � Luther u. 
sarok
Csapó u. 69. � Malom köz 
sarok

Bihari u.
Somlyai u. � Erdély u. 
sarok
Vezér u. 6. (Coop)
Füredi kapu (Böszörményi 
u. 68.)
Felsőjózsai u.
Józsapark
Kiserdő u.
Pósa u. � Torockó u. ke-
reszteződés
Fecske u. � Erdősor u. sa-
rok (volt játszótér helyén)
Budai Nagy Antal u. � 
Süveg u. sarok
Derék u. 161.
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ÉLHETŐ VÁROS

Szeptembertől két osztállyal indul 
az oktatás a Debreceni Német Általános Iskolában

Megszépült a közösségi ház Korszerű és szép lett az Arany János Óvoda

Debrecen jelentősége egyre növekszik 
a nemzetközi térben, egyre több német 
cég települ a városba, így ehhez kell iga-
zodnia a helyi oktatásnak is.

2019-ben nyitotta meg kapuit a Debreceni 
Nemzetközi Iskola, nem sokkal ezt köve-
tően pedig bejelentették, hogy elkezdik a 
Debreceni Német Általános Iskola előkészí-
tését. Ez az intézmény állami forrásból, a 
Vénkerti Általános Iskola korábbi alsó ta-
gozatos épületének teljes körű felújításával, 
átalakításával jön létre.

Idén szeptembertől már elkezdődik az 
oktatás, bár ebben a tanévben egyelőre csak 

Tavaly májusban tették le az új, száz férő-
helyes tócóvölgyi óvoda alapkövét. Akkor 
Papp László polgármester azt mondta, azért 
van szükség egy újabb intézményre, mert 
ebben a városrészben magas kihasználtság-
gal működnek az óvodák.

Papp László a márciusi helyszíni bejá-
ráson felidézte, hogy 2010-hez képest 10 
százalékkal nőtt a születések száma Deb-
recenben; ez indokolja azt, hogy – a D2030 
program részeként – intézményfejlesztése-
ket is végezzenek. A polgármester rámuta-
tott, már most nagy az érdeklődés az óvoda 
iránt; a polgármesteri hivatal humánfőosz-

Tavalyelőtt kezdődött a Csokonai Színház 
épületének felújítása a Modern Városok és a 
Debrecen 2030 programok részeként. 

A munka az eredeti terveknek megfele-
lően halad; több mint 40 százalékát már el 
is végezték. A színházépület külső felújítá-
sa nagyrészt kész; már restaurált szobrok 
díszítik a teátrumot. Teljesen átalakul a 
nézőtér, a színpad és a zenekari árok is. A 
felújítás során a karzatokat átépítették és 
megerősítették, így az eddigi 500 helyett 
675 nézőt tud majd befogadni a színház. 
Korszerű színháztechnikát is beépítenek. A 
több mint 9 és fél milliárd forintos, átfogó 
korszerűsítés 2023-ban lesz teljesen kész.

A Csokonai Fórumban, a stúdiószínház-
ban már a színpadtechnika kiépítésén dol-

Átadták a felújított közösségi házat az on-
dódi településrészen, ahol hozzávetőlegesen 
nyolcszázan laknak, akik aktív közösségi 
életet élnek. 

Befejeződött az Arany János Óvoda felújítása 
január végére. Az intézmény színes ablakke-
reteket kapott, az energetikai korszerűsítés-
nek köszönhetően pedig a működtetése is 
sokkal hatékonyabbá, olcsóbbá vált.

az első két osztályba várnak gyerekeket. A 
német rendszerű oktatási intézményben 
alapvetően német nyelven tanítanak majd; 
a diákok német bizonyítványt kapnak egy-
egy osztály elvégzése után. 

A magyar gyerekek az irodalmat és a 
nyelvtant anyanyelvükön tanulhatják, míg 
a külföldiek a magyart mint idegen nyelvet 
sajátíthatják el. Az iskolába felvett diákok-
nak nem kell majd tandíjat fizetni.

„A cél, hogy az intézmény a találkozások 
iskolája legyen, ahol a magyar és német 
gyerekek felkészülhetnek az életre” – fogal-
mazott Papp László polgármester a sajtótá-
jékoztatóján.

tályán folyamatosan kapják a nyitással és 
a beiratkozással kapcsolatos kérdéseket. A 
polgármester kiemelte, a szerződés alapján 
augusztus 11-ére készen kell lennie az épü-
letnek, ősztől, a 2022/23-as nevelési évben 
pedig már birtokba is vehetik majd a gyere-
kek a száz férőhelyes óvodát.

Emellett öt bölcsődét építene a jövőben 
az önkormányzat Debrecenben; ebből kettőt 
Józsára álmodtak meg. Az egyiket még ter-
vezik, a másikat már építik. Az első józsai 
bölcsőde könnyűszerkezetes épületben kap 
majd helyet, így viszonylag gyorsan épülhet 
meg; decemberre el kell készülnie. 

goznak, az orfeumban és a kamaraszínház-
ban pedig a színpadépítésnél és a burkolatok 
kialakításánál. A csaknem 6 milliárd forin-
tos beruházás már több mint 70 százalékban 
elkészült, így a vártnál hamarabb, a tervek 
szerint május 27-én adják át az új színház-
művészeti központot. A nyitóünnepségen 
Szabó Magda Für Elise című regényének 
színházi adaptációját láthatja majd a közön-
ség, melynek rendezője Ráckevei Anna, aki 
először mutatkozik be ebben a minőségében. 

Ahogy Papp László polgármester fogal-
mazott: „a két színházi projekt Debrecen 
történetének legnagyobb kulturális fejlesz-
tése, ami erősíti a város regionális szere-
pét, és jelentősen befolyásolja Debrecen jö-
vőképét is.”

A kezdetben iskolaként, később közössé-
gi házként használt épület 118 éve épült. Az 
energetikai korszerűsítés során  hőszigetel-
ték a 340 négyzetméter hasznos alapterüle-
tű, igen leromlott állapotú épület homlokza-
tát, a tető- és a pincefödémjét. Lecserélték a 
nyílászárókat, valamint felújították az épü-
letgépészeti és épületvillamossági rendsze-
reket. Az épületet emellett részben akadály-
mentesítették. 

Papp László a hivatalos átadón úgy fo-
galmazott, a közösség végig figyelemmel 
kísérte a felújítást, menet közben jöttek még 
új ötletek is. A polgármester örömtelinek ne-
vezte, hogy sikerült megmenteni a cserép-
kályhákat is.

Hőszigetelték a födémet, a falakat, hatvan 
napelemet szereltek fel a tetőre, és közpon-
ti szellőztetőrendszert is kapott az óvoda. 
Ezentúl a hűtés-fűtést hőszivattyús tech-
nológiával oldják majd meg. LED-lámpák 
gondoskodnak a világításról, mozgás- és je-
lenlétérzékelős villanykapcsolókat szereltek 
a belső terekbe, az óvoda közelében lévő jár-
dát és lépcsőt is felújították. Az épület átfogó 
korszerűsítése során a munkák ideje alatt is 
folyamatosan működött az intézmény.

Az elmúlt időszakban 13 iskolát 
és csaknem 20 óvodát újított fel az 

önkormányzat; jelenleg 5 bölcsőde építése 
van előkészítés alatt.

Jó ütemben haladnak a színházi 
beruházások

Óvoda a Tócóvölgyben, bölcsőde Józsán


