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„Óriási jelentősége van Debrecenben a közlekedésfejlesztésnek, hiszen a gazdaság dinamikája magával hozza a
forgalom növekedését.”
Papp László polgármester

Interjú Kósa Lajossal

Ez az ország legdinamikusabban
fejlődő régiója / 3. oldal

Térképen a fejlesztések

Szépülnek a lakótelepek, a kertségi
és kertvárosi részek is / 4. oldal

Zöld Város

Top 10-es
listán
Debrecen

Tó, játszótér és tanösvény is lesz
a megújuló Petőfi téren / 8. oldal

Az első Kínán
kívüli gyár
A kínai Semcorp-csoport 65,5 milliárd forintos beruházást hajt végre Debrecenben. Az új,
100 ezer négyzetméteres szeparátorfólia-gyárban 440 új munkahelyet hoznak létre, a kormány pedig egy 13 milliárd forintos vissza nem
térítendő támogatást biztosít hozzá. A debreceni
önkormányzat és a Vagyonkezelő Zrt. határidőre
teljesítette mindazon feladatokat (többek között
a telekalakítás, ideiglenes közműkapcsolatok
kiépítése, lőszermentesítés), amelyek a végleges
adásvételi szerződés aláírásának előfeltételei voltak, így a Semcorp és a Debreceni Vagyonkezelő
Zrt. április elsején aláírta a megállapodást.
A Semcorpnak jelenleg öt kínai telephelye
van; a debreceni lesz az első Kínán kívüli gyár.
A debreceni gyár várhatóan 400 millió négyzetméterrel bővíti majd a cégcsoport meglévő
3,3 milliárd négyzetméter szeparátorfólia-gyártási kapacitását.
A debreceni üzembe a legfontosabb pozíciókba már idén szeretnék felvenni munkatársaikat; a toborzás 2022-ben folytatódik. A gyártást
2023 első negyedévében tervezik elindítani, s –
a 2020-as adatokkal számolva –, az elektromos
autók akkumulátoraihoz szükséges szeparátorfóliák tíz százalékát Debrecenben gyártják majd.

KKV-PROGRAM INDUL. A Déli Gazdasági Övezetet a kormány beruházási célterületté nyilvánította, ahol létrehoznak egy parkot a helyi kis- és
középvállalatok számára. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az erről tartott
tájékoztatón elmondta, Debrecen nagyon komoly
integráló erővel rendelkezik a vidék települései
között, és annak érdekében, hogy ez a szerep ne
csak a város közvetlen környezetére terjedjen ki,
a kormány úgy döntött, hogy Magyarországon
létrehoz négy gazdaságfejlesztési zónát, köztük
az északkelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zónát. A miniszter kiemelte, Debrecenbe az elmúlt években 710 milliárd forintnyi új beruházás
érkezett, több ezer munkahelyet létrehozva.
Az Év Feltörekvő Városa. Újabb nemzetközi elismerésről számolt be Kósa Lajos országgyűlési képviselő, Barcsa Lajos alpolgármester és Póser Zoltán, az EDC Debrecen Város- és
Gazdaságfejlesztési Központ ügyvezetője. Kilencedik alkalommal díjazták a nemzetközi üzleti
szolgáltatások iparág kiválóságait a CEE Shared Services and Outsourcing Awards (Közép- és
Kelet-Európai Üzleti Szolgáltatások Díjai) keretében, amelyen Debrecen – 2017 után – újra elnyerte az Év Feltörekvő Városa díjat. Az idei CEE
Shared Services and Outsourcing Awardson Debrecen emellett a döntőbe, a top 6-ba jutott még a
Legdinamikusabban Fejlődő Város kategóriában,
ahol végül Riga lett a győztes.

Teljesen felújítják az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőt. Az önkormányzat tervpályázatot írt ki
a korszerűsítésére; a pályázatoknak tartalmaznia kellett az élményfürdő, a fedett uszoda és a határolt területek megújításának tervét. Három érvényes pályamű érkezett, s a bírálóbizottság döntése szerint Bordás
Péter cége, a Bord Építész Stúdió Kft. nyerte a pályázatot. 
(Folytatás a 8. oldalon)

A német Vitesco Technoligies 7000 négyzetméteres debreceni gyára ősszel készült el; jelenleg
már a sorozatgyártás zajlik. A június 24-én tartott ünnepélyes gyáravatón Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter azt mondta: „a Vitesco Technologies gyárai közül Debrecenben az elsők között kezdődik
a sebességváltó-vezérlő egységek egy új, világszerte egyedi gyártási folyamatának bevezetése. Abszolút
high-tech beruházásról beszélünk. Azt gondolom, Debrecen az ideális helyszín a modern ipari beruházásokhoz”. Hozzátette, a Vitesco Technologies Magyarországon, azon belül pedig Debrecenben mutatja meg
a világnak, „hogyan is fognak kinézni a jövő gyárai: az új üzem nemcsak smart, nemcsak intelligens, ipar
4.0-s, ráadásul még zöld is”.
Ötletpályázatot írt ki a Future of Debrecen
mozgalom ezzel a címmel. A Civaqua-programnak köszönhetően nagyon sok zöld
terület kel majd életre; olyan kirándulóhelyek, pihenőhelyek, sportolásra alkalmas
terek jönnek létre, ahol a városlakók programokat tervezhetnek.

Papp László polgármester a pályázat kapcsán arra kérte a debrecenieket, mondják
el az ötleteiket azzal kapcsolatban, hogyan
lehet az emberi kapcsolatot a természeti
környezettel egy nagyon humánus, a természet- és környezetvédelmi szempontokat
figyelembe vevő megoldással teljessé tenni.
Június 15-én lezárult a jelentkezés az
ötletpályázatra, amelyre 274 fővel 70 csapat nevezett. A pályázók köre igazán széles: jelentkeztek egyetemisták, általános
iskolások, természetjárók, családok, baráti
társaságok, munkaközösségek, egyetemi
kutatók, de sportolók, horgászok is.
Az előzsűri az értékelés során figyelembe veszik az ötletek egyediségét, krea-

A mi Civaquánk
tivitását, kivitelezhetőségét, és azt, milyen
környezetvédelmi problémákra nyújtanak
megoldást. A döntőbe jutott csapatok július 15én e-mailben kapnak értesítést.
A kiválasztott csapatok szakemberek mentorálásával tehetik még környezettudatosabbá
és természeti szempontból fenntarthatóbbá
ötletüket, továbbá megismerhetik a Civaqua-

Újabb előkelő helyezéseket ért
el Debrecen a Financial Times
nemzetközi tőkeáramlásokkal
és befektetésekkel foglalkozó
divíziójának globális felmérésén. A tekintélyes gazdasági
lap az európai kisvárosok között a második legjobb befektetésösztönzési stratégiával
rendelkező várossá választotta Debrecent, emellett felkerült a város a világ legjobb
befektetésösztönzési célpontjainak top 10-es listára olyan
nagyvárosokkal együtt, mint
például New York, Hongkong,
Abu Dhabi, Dubai és Zürich.

a sikeres és erős vállalkozások Debrecenben a társadalmi
felelősségvállalás jegyében vis�szaadnak a társadalomnak abból a
haszonból, ami az üzleti tevékenységük eredménye. Tasó László országgyűlési képviselő beszélt erről a Liget téri multifunkcionális
sportpálya átadásán. A képviselő
úgy véli, a debreceni példa ragadós
Hajdú-Biharban is; egyre több településen hatalmas a tenni akarás.

program műszaki részleteit, amelyek ötletük megvalósításában is fontos szerepet
játszhatnak.
A döntőbe jutott tíz legjobb ötletet rövid videókkal mutatják majd be a Future of
Debrecen weboldalán. A bemutatott ötletekre bárki szavazhat, és a legtöbb szavazatot
nyerő pályázat – amellett, hogy megvalósítják – elnyerheti a közönségdíjat is. A 10
legjobb csapat október 8-án a döntő zsűrije
előtt mutatja be terveit.
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Már épül a nyugati kiskörút utolsó üteme
Még dinamikusabbá válik Debrecen belvárosi közlekedése: május végén elkezdődött ugyanis a
nyugati kiskörút utolsó ütemének
építése. A fejlesztésnek köszönhetően a Bethlen utca egy része forgalomcsillapított szakasszá válhat;
a munkát várhatóan jövő nyáron
fejezik be.
A harmadik ütem megépítésével
teljessé válik a nyugati kiskörút
Erzsébet utca és Mester utca közötti teljes szakasza. Erre azért is
szükség van, mert a város fellendülő gazdasága miatt egyre nagyobb
a forgalom Debrecenben, ezekre a
helyzetekre pedig érdemi válaszokat kíván adni az önkormányzat
– emelte ki Papp László polgármester. A fejlesztés a Hatvan utca
és a Mester utca közötti szakaszt

érinti; 419 méter hosszú nyomvonalon 2x3 sávon épül ki a befejező szakasz, 1,6 milliárd forintért.
A szakaszon irányhelyes kerékpárút is kiépül. A város zöldítéséről
sem feledkeztek el: 160 fát ültetnek
a környéken.
A fejlesztés során a Mester utcánál átépítik a csomópontot,

akárcsak a Hatvan utcai jelenlegi
végpontnál. A Csemete utca nyomvonalára is benyúlik majd a fejlesztés; ott 65 méteres szakaszon újítják meg az útburkolatot. A Csemete
utca, a Mester utca és kiskörút kereszteződésének a kapacitását úgy
méretezik majd, hogy képes legyen
kezelni a forgalmat.

Debrecen nyugati kapuja
Idén tavasszal elkezdődött a kétsávos körforgalom korszerűsítése a
Balmazújvárosi úton. Ezzel folytatódik az elmúlt években indult sorozat, mely során számos csomópontot
építettek át vagy újítottak fel Debrecenben,
Kósa Lajos, a településrész országgyűlési képviselője úgy fogalmazott a helyszíni bejáráson, hogy a
33-as főút és a körforgalom gyakorlatilag a város nyugati kapuja, ami
a kormány által biztosított támogatásból újul meg, a tervek szerint július elejére. Azzal, hogy a 33-as főutat

a város határától négysávosítják a
Balmazújvárosra vezető útig, és a
főút debreceni szakaszának minden
egyes csomópontját megújítják, itt
is felgyorsul és biztonságosabbá válik a közlekedés – nyilatkozta Papp
László polgármester.
Széles Diána alpolgármester a
fejlesztésekről szólva elmondta:
ezek nagyban hozzájárulnak a lakókörnyezetek élhetőségéhez, így
– figyelembe véve az ott lakók kéréseit – folyamatosan modernizálják, bővítik a közlekedési infrastruktúrát.

Kanyarodó sávok

Aszfaltoznak
a városban

Új buszok
Megkötötte a buszos flottaszerződést a következő tíz évre a DKV és
az Inter Tan-ker Zrt. Az új buszok a
környezetet is jobban kímélik majd.
A megállapodás szerint a régi autóbuszok cseréje fokozatosan törté-

nik meg. Az első új járművek jövő
év elején érkeznek, és összesen 119
Mercedes-autóbusz áll forgalomba
2024 októberéig. Az új, ezüstszürke
buszok a debreceni gyárban készülnek.

Csendes és környezetkímélő

A D2030 program részeként 25 utca
fejlesztését indítják el idén a városban – erről adott tájékoztatást Papp
László polgármester. Ezek sorában
szilárd útburkolatot kap a Keresszegi, a Kánya, az Új és a Paprika utca,
ill. megvalósul idén a Kinizsi és a Virág utcák nagy felületű aszfaltozása
is. A külső városrészekben is dolgoznak: Bánkon a Fácán utcában
vált könnyebbé a közlekedés. A mun-

kákról Pósán László országgyűlési
képviselő úgy nyilatkozott a Kánya
utcai bejáráson, hogy nem egyszerű
a kertségi részek fejlesztése, mivel
a beépítettség és az utcaszélesség
„nem feltétlenül a mai kor kívánalmainak megfelelően alakult ki”,
ezért muszáj egyirányúsítani is, és a
megszokott közlekedési útvonalakat
újrarajzolni. „Bízom benne, hogy a
lakosság ezt meg tudja majd érteni,
és jó szívvel fogadja” – emelte ki az
országgyűlési képviselő.

Négy új elektromos meghajtású hulladékgyűjtő autót adtak át Debrecenben. A környezetbarát járműveket az Elektromega Kft. fejlesztette.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 100 százalékos támogatásával a projekt 512 millió forintból valósult meg.

Új autópálya-csomópontot építenek Józsánál

Ahogy lapunkban is olvashatják, több debreceni közlekedési fejlesztést támogat a magyar állam. A beruházások a
debreceni BMW-gyárnak is helyt adó Észak-nyugati Gazdasági Övezet jobb megközelítését és a városrészek, városok közötti közlekedést is szolgálják. Az M35-ös autópálya
debreceni szakaszán épül egy új csomópont, egyet pedig
átalakítanak.
Az új autópálya-csomópontot Józsa térségében, a településrész északi részén alakítják ki. A közbeszerzésen legkedvezőbb ajánlatot adó cégnek az M35 autópálya 33+200
kilométerszelvényénél kell építenie egy új, 2x2 sávos csomópontot és két harminc méter sugarú körforgalmat.
Papp László polgármester korábbi tájékoztatása szerint
„tervbe van véve a csomópontnak egy külön, Józsa északi
részén húzódó tehermentesítő összekötése a 35-ös főúttal”.
A Hajdúböszörmény felől érkezők így el tudják majd kerül-

ni Józsát, és a józsaiak is ki tudnak menni a sztrádára,
nem kell ezért eljönniük a 35-ösön a Debrecen határában
lévő felhajtóig.
A sztrádán, valamint a 33-as, illetve a 4-es főúton, illetve a Kishegyesi úton és a 481-es déli elkerülőn így a város
több pontja megközelíthető lesz; csökkenhet a 35-ös terhelése. 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.
A M35-ös autópálya ugyan fizetős, de évi 5200 forintért, megyei matricával igénybe lehet venni. Mindemellett
a 35-ös főút Józsa és Debrecen közti szakaszának négysávosítása is szerepel a Debrecen 2030 programban.
Egy másik csomópontot, az M35-ös autópálya és a 354es főút (azaz a debreceni északi elkerülő út) csomópontját
pedig átalakítják.

A Józsáról érkezők dinamikusabb haladása érdekében több kereszteződésben is áthangolták a
lámpákat januárban. A forgalom
gyorsítása érdekében májusban
újabb beruházások kezdődtek:
jobbra kanyarodó sávot alakítanak ki a város felől érkezőknek
a Böszörményi útról a Békessy
Béla utca felé, hogy gyorsabb és
biztonságosabb legyen a közlekedés.

Könnyebb lesz az áthaladás a
Kartács utca, Móricz Zsigmond út,
Dóczy József és Békessy Béla utca
kereszteződésében is. Itt a Móricz Zsigmond körút felől érkező,
jobbra és egyenesen haladó sávot
alakítják át csak jobbra, a Kartács utca irányába haladó sávvá.
A belső sávból lesz a Dóczy József
utca irányába kanyarodó, illetve a
Békessy Béla utca felé is innen haladhatnak majd az autósok.

Kerékpáron Debrecenben
Elkezdődött a Wesselényi utcán a
keleti városrészt érintő kerékpárút
építése. Egyszerre több helyen is
dolgoznak majd a következő hónapokban. „A Panoráma útig tekerhetünk majd kerékpárúton Debrecen
belvárosából” – jelentette be Papp
László polgármester sajtótájékoztatóján. Mint elmondta, összesen
nyolc kilométer kerékpárút épül
több beruházásban a keleti városrészben, ezzel tíz százalékkal nő
Debrecen 80 kilométeres kerékpárút-hálózata 2022 nyarára.
Pósán László országgyűlési képviselő a sajtóeseményen arról beszélt,
hogy így még többeknek lesz lehetősége környezetbarát közlekedési
eszközt választani, emellett a szabadidő hasznos eltöltésére is több
lesz a lehetőség. Pósán László szerint amennyiben a debreceniek a kerékpárt választják, hozzájárulnak
ahhoz, hogy tisztább legyen a város
levegője.

Az önálló kerékpárút a Wesselényi úton épül. Ott a Keletterv épületéig már megépítették a bicikliutat; ezt folytatják majd a Vágóhíd
utcai felüljáró felé. A Vágóhíd utcai
felüljárón a Lion Office Centerig
582 méter hosszan alakítják majd ki
az elválasztott rendszerű gyalog- és
kerékpárutat. A másik kerékpárutat
a Diószegi úton építik majd fel. A
kezdőpontja a Vágóhíd utca–Diószegi út–Bihari utca csomópontja lesz,
a végpontja pedig a Diószegi út és a
Sikló utca kereszteződése.
Ezek mellett az észak-nyugati részen, a már meglévő Balmazújvárosi
út és Kishatár utca csomópontjánál
véget érő kerékpárút folytatásaként
épül majd új szakasz, mely Kismacson az Orgona utcáig tart. Erre
azért is nagy szükség van, mert a kerékpáros forgalom Debrecen és Kismacs között jelenleg a 33-as számú
főúton zajlik, és a kerékpárút hiánya
miatt rendkívül balesetveszélyes.

Folytatják a 471-es felújítását
A 471-es főút felújítását és bővítését Debrecen belterületén
folytatják tovább; a NIF kiírta
a közbeszerzést. A beruházás
részeként 2x2 sávossá bővítik
a Sámsoni út Simon István és
Mátyás király utca közötti szakaszát. Jelzőlámpás forgalomirányítást építenek ki a Budai
Nagy Antal utcánál, valamint a
Kard utca csatlakozásánál. Az

Acsádi út jelenlegi csomópontja
is átalakul; a csatlakozás a Diadal utcával szemben lesz, ahol
szintén jelzőlámpa működik
majd. A Kapitány és a Simon István utca közötti szakaszon további öt csomópont segíti majd
a közlekedést. A nyertes cégnek
az Acsádi utat is fel kell újítania
a lakott területi szakaszán, egy
kilométeren.
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Nem véletlen, hogy Debrecen és környéke
az ország legdinamikusabban fejlődő régiója
Kósa Lajos: mindent megteszünk a parlamentben a források előteremtéséért képviselőtársaimmal
A gazdasági folyamatok vagy a lakóövezetek mellett kiemelt figyelmet fordít a város a közlekedés fejlesztésére – például a bicikliutakra
is. Ezt miért tartja fontosnak?
Hogy lássuk a folyamatokat, hozok
egy konkrét példát. Itt van Debrecenben egy olyan amerikai nagyvállalat,
melyet a világ technológiai tőzsdéi is
előkelő helyen jegyeznek, a központja
Houstonban található, és ide hozta a
kutatási központja egy részét Debrecenbe. Azt mondták, nagyon szívesen fizetik a helyi adót, de azt kérik,
építsünk kerékpárutat a gyárukhoz,
mert ők ezt fontosnak tartják. Szerintem

Oltóanyaggyár Debrecenben, válságkezelés a koronavírus idején, gazdasági
fejlesztések és környezetvédelem,
faültetés és villamosközlekedés: Kósa
Lajossal, a Fidesz–KDNP országgyűlési
képviselőjével beszélgettünk.
Úgy tűnik, túl vagyunk a járvány
harmadik hullámán, ám ez nem jelenti azt, hogy vége, elfelejthetjük
a koronavírust. A miniszterelnök
közlése szerint 55 milliárd forintból
másfél év alatt épülhet fel a Debreceni Egyetem Vezér utcai ipari
parkjában a vakcinagyár. Miért fontos, hogy legyen saját oltóanyag�gyárunk?
A koronavírus-járvány világosan
megmutatta, milyen kiszolgáltatott
az ország, ha nem rendelkezik saját
vakcinagyártó kapacitással. Ebből
okulva döntött úgy a kormány – az
operatív törzs javaslatára –, hogy a
vakcinagyártásra fel kell készülni.
Nagyon örülök, hogy ez Debrecenben
valósul meg, és egy olyan stratégiai
üzem épül itt, melynek a jelentősége
a paksi atomerőművel vetekszik. Ebben a gyárban nem csak koronavírus
elleni vakcinát lehet majd előállítani,
hanem a humán- és akár az állatgyógyászatban használható egyéb oltóanyagokat is. A terv az, hogy már
2023-ban meginduljon a termelés a
Vezér utcánál felépülő üzemben.
Debrecenben is megéreztük a koronavírus okozta válság hatását, ám
összességében azt is tapasztalhattuk, hogy itt a pandémiás időszakban sem álltak le a fejlesztések.
Amit mi képviselünk, az egyfajta
válságkezelési felfogás. Úgy állunk
hozzá, hogy amikor válság van, akkor sem kell visszafogni a beruházásokat, sőt, akkor inkább támogatni
kell azokat, mert minden válság elmúlik egyszer, és azok az országok,
amelyek fejlesztettek, a nyitás idejére
teljes kapacitással, nagyon gyorsan
talpra tudnak állni. (Ez egyébként
most a helyi iparűzési adóból is látszik.) A másik válságkezelési felfogás
a baloldalé; azt is láttuk már 2008
és 2010 között. Ők megszorításokban, adóemelésben gondolkodtak, és
amikor a nagy világgazdasági válság csillapodni kezdett, akkor volt
a legnehezebb helyzetben Magyarország. Egy hétköznapi példát hozva,
mivel ízületi sérülése sok embernek
volt. A rehabilitációra ott is kétfajta
iskola létezik. Az egyik pihentetés
gipszben, hosszú heteken át, majd
utána lassú erősödés. A másik – és én
is ilyenen estem át, amikor keresztszalag-szakadásom volt –, amikor a

műtét másnapján rögtön kezdődnek
a nyújtógyakorlatok és a gyógytorna. Én sokkal gyorsabban jöttem
helyre, mint azok a barátaim, akik
fekvőgipszben pihentek, mert ők elvesztették több képességüket – amit
ugyanis nem használunk, az leépül.
Ha egy gazdaságban adóemeléssel
akarnak válságot kezelni, és az emberekkel szeretnék kifizettetni a válságkezelés árát, az tévút. A beruházásokat, a fejlesztéseket kell támogatni,
és olyan eszközöket használni, amelyek nem csökkentik az
emberek munkavégző
kedvét, a munkához jutást és a jövedelmet.
A járvány harmadik
hulláma még véget sem
ért, de azt tapasztalhattuk, szinte bármerre indultunk el a városban, hogy nagyon sok
helyen aszfaltoznak,
járdákat,
lépcsőket
tesznek rendbe, folytatódnak az útépítések, a
lakótelepi felújítások. Mi ezeknek a
fejlesztéseknek a célja?
A Zöld Város Program országosan
egyedülálló; ilyen átfogó fejlesztés
máshol nem zajlik, Debrecen ebben
is példát tud mutatni. A program részeként korábban a Vénkert szépült
meg, most a Tócóskerten és az Újkerten a sor, a lakótelepek mellett pedig
a kertvárosokban is folyik a munka.

Az aszfaltozási program a
megyei jogú városok között Debrecenben a legerősebb.
1998-ban itt volt fajlagosan a legkevesebb aszfaltozott út, mára viszont
felzárkóztunk az élmezőnyhöz. A városban idén 25 utcát újítunk meg,
mintegy 680 millió forintból. A fejlesztések célja az is, hogy növeljük
a debreceniek komfortérzetét. Úgy
gondoljuk, hogy magas hozzáadott
értékű ipar és szolgáltatás kell a
városba; olyan technológiai jellegű
munkahelyek, ahol az emberek a tudásukkal, a felkészültségükkel keresik a pénzt. Teljesen nyilvánvaló,
hogy az ennek megfelelő infrastruktúrát meg kell teremteni, és ez azzal
jár, hogy a környezetünket szépítjük,
a lehetőségeket, a városi szolgáltatásokat bővítjük, és próbálunk egy
olyan urbanisztikai környezetet teremteni, ami lépést tart a világ élvonalával. Másrészt mi értelme lenne
a politikának, ha nem az, hogy az
emberek életkörülményeit, lehetőségeit javítsuk? A gazdasági növekedés
nem öncél, hanem erről szól.

egy 21. századi magyar nagyvárosi
léthez fejlett kerékpárút-hálózatra is
szükség van,
és nem feltétlenül azért, hogy ezzel
kiváltsuk a tömegközlekedést, hanem mert ez is a városi közlekedés
része. Amikor a város kezébe vette a
tömegközlekedés üzemeltetését, akkor tudtuk, hogy ez nagyon nehéz és
költséges lesz, de úgy voltunk vele,

hogy erre szükség van, és jól kell
működnie. Egy város jó tömegközlekedés nélkül nagyon nehéz helyzetbe
kerülne. Ahogy nőnek a jövedelmek,
ahogy erősödik a fizetőképes kereslet a városban, úgy nő a magánforgalom is. Az elmúlt másfél évtizedben
majdnem megduplázódott a debreceniek tulajdonában lévő autók száma,
a forgalom még ennél is gyorsabban
nőtt, az úthálózat kapacitása ugyanakkor nem nőtt ennyivel. Minél magasabb a jövedelem, annál nagyobb
a forgalom; ezzel kapacitásban csak
a tömegközlekedés fejlesztése tud lépést tartani, az is speciális ágazatok
fejlesztésével.
Ilyen például a villamosközlekedés?
A villamosok nagyságrendekkel
több utast tudnak szállítani, mint az
autóbuszok. Más kérdés, hogy nem
egyszerű villamoshálózatot építeni; a
2-esnél is komoly nehézségeink voltak, de amint átadtuk, az emberek
örültek neki, mert gyors, kényelmes,
része lett az életüknek. Nagyon helyes, hogy a város már a 3-as vonalat
készíti elő, mi pedig mindent megteszünk a parlamentben a források előteremtéséért képviselőtársaimmal,
Pósán Lászlóval és Tasó Lászlóval.
A buszokat nem lehet beengedni a
központba – emlékezzünk vissza,
milyen volt, amikor a Nagytemplom
előtt dübörgött a 31-es! –, a villamosokat igen, mert csendesebbek és
környezetkímélőbb üzemmódban járnak. Ez szemlélet kérdése is.
Ez a szemlélet vezetett a Future of
Debrecen mozgalom létrehozásához

és a város legnagyobb környezetvédelmi programja, a Civaqua elindításához is? Hogy tapasztalja, fogékonyak erre a debreceniek?
A mi környezetvédelemhez való hozzáállásunk egy reális, a természettel és a környezettel harmonikus
együttélés kialakítására törekszik.
Nem arról szól, hogy kommunikációs
eszközökkel durrantunk egy nagyot,
és utána nem történik semmi. Emlékezzünk vissza, amikor a fővárosban
kihirdették a klímavészhelyzetet, mi
történt. Változott bármi? Másnap
ugyanúgy felkelt a nap, semmi sem
változott, de mindenki hátradőlt,
hogy megcsinálták… Én abban hiszek, hogy tudatosan, hosszú távon
gondolkodva kell együtt élni a természettel. Azt egyébként ne feledjük,
hogy a városi zöld környezet az egy
ültetett, telepített környezet, nem
az eredeti természet. Amikor arról
beszélünk, hogy mindent őrizzünk
meg az eredeti állapotában, az abból
a szempontból megkérdőjelezhető,
hogy mi is van eredeti állapotában.
Több, mint ezer éve élünk a Kárpátmedencében, Magyarországon nemigen van ma már olyan szeglet, ahol
ne ültetett, vagy erdőgazdálkodás alatt álló
erdő lenne.
Egy modern társadalom törekvése az, hogy
a harmonikus, a kölcsönös előnyökön alapuló
együttélést
valósítja
meg a környezetével.
Mondani lehet olyanokat, hogy például
szüntessük meg a fényszennyezést – azaz kapcsoljuk le a közvilágítást éjszakára –, vagy ne
vágjunk ki egyetlen fát sem, de ezeket nem lehet megvalósítani. Sokkal
fontosabb az, hogy minden kivágott
fa helyett ültessünk kettőt, mert abból legalább az egyik megmarad.
Ültessünk 10 ezer darab fát Debrecenben – városunkban e címmel
indult program. Ugyanakkor nem
csak ültetnek, hanem vágnak is ki
fákat.
A városban természetes folyamat,
hogy időről időre cserélni kell a fasorokat. Azokat viszont egyszerre
kell kivágni, mert egyszerre ültették
őket, és így egyszerre kell pótolni is.
Ha lelkesedés van, de szakértelem
nincs, beleszaladhatunk olyanba is,
hogy a 25 évvel ezelőtt a lakók által
összevissza ültetett fákat most éppen
a lakók követelésére kell kivágni,
mert szemetesek, túl nagyra nőttek,
tönkreteszik az autókat és az úttestet. Törekedni kell a harmóniára a
természettel, és alkalmazkodni. De

valóban alkalmazkodunk-e? Nyáron
meleg van, nem kell annyira felöltözni, különben kénytelenek leszünk
magas költségen üzemeltethető légkondikat bekapcsolni, hogy el tudjuk
viselni a hőséget. Ugyanakkor kérdés,
hogy láttunk-e már e miatt az egyszerű törvényszerűség miatt bankárokat, politikusokat, üzletembereket
nyáron rövidnadrágban, pólóban,
hogy az irodájukban ne menjen ezerrel a klíma? Sötét öltöny, nyakkendő, klíma – hol itt az alkalmazkodás?
A plázákban sem jobb a helyzet. A reális környezetpolitika jó együttélést
alakíthat ki, mi pedig erre törekszünk.
Visszatérve a gazdaságra, idén is
több elismerést szerzett a város.
Hogy látja, ez a hétköznapokban
hogyan jelenik meg a debreceniek
számára?
Akik itt élnek, azoknak talán megszokott és természetes, de akik kívülről néznek bennünket, azok nem
véletlenül mondják, hogy amit Debrecen 1998 óta produkált, az rendkívül
látványos. Debrecen és környéke ma
az ország legdinamikusabban fejlődő régiója. Ha lehet ilyet mondani,
napjainkban még nő is a beruházási
kedv, és ez látszik a jövedelmekben,
az új munkahelyek számában is. Jelentős elismerésnek tartom, hogy
nemzetközi szervezetek díjazzák azt,
ami városunkban történik: Debrecen
elnyerte az Év Feltörekvő Városa díjat, illetve a legjobb befektetésösztönzési stratégiával rendelkező városnak választotta a Financial Times.
Újabb nagy bejelentésekre, olyan
emblematikus, nagy cégek érkezésére, mint a BMW, számíthatunk az
elkövetkező időszakban?
Egészen biztosan, hiszen folynak
tárgyalások jelenleg is. De úgy gondolom, nem csak ez számít. A nagy
bejelentések ugyanis óriási erőforrásokat megmozgató cégekről szólnak,
ugyanakkor a gazdaságunk állapota
nem csak tőlük függ. Attól is, hogy
az a háttéripar, azok a kis- és középvállalkozások, melyek itt vannak,
hogyan fejlődnek. A nagy fejlesztések mellett a dinamikusan növekvő,
versenyképes helyi ipart is fontosnak
tartom. Ennek nagy előnye, hogy

debreceni a tulajdonos,
debrecenieknek ad munkát,
és képes arra is, hogy az ide települő
nagyvállalatokat beszállítóként ki is
tudja szolgálni, akik ezért is azt gondolhatják, jó helyre jöttek. Folyamatos az érdeklődés; a debreceni gazdaság fejlődése változatlanul komoly
ütemet mutat.
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Egészségügyi fejlesztések Debrecenben Megszépül az Arany János Óvoda
Az önkormányzat számára kiemelten fontos a debreceni polgárok életminőségének javítása,
és ehhez hozzátartozik az egészségügyi alapellátás fejlesztése is.
A városunkban öt éve kezdett
nagyszabású
rendelőfelújítási
program infrastrukturális fejlesztései 64 körzetet és 40 ezer ellátottat érintenek.
A sorozat idén a tizennegyedik
beruházással, a Darabos utcai orvosi rendelő felújításával folytatódott. A télen átadott rendelő négy
körzet ötezer ellátottjának biztosít
jobb minőségű szolgáltatást.
Ahogy Papp László polgármester
nyilatkozta: „Az egészségügyi
ellátás szempontjából Debrecen
az ország egyik legfejlettebb városa.”

Évről évre növekszik az óvodai ellátást igénylő gyerekek száma városunkban, ezért új és megújuló
óvodákra egyaránt szükség van.
33 olyan óvoda üzemel Debrecenben, ami a város fenntartásában
van, 22-ben lesznek felújítások,
ezek mellett májusban az új tócóvölgyi intézmény alapkövét is letették.
A teljes energetikai korszerűsítésen áteső Arany János Óvoda
ideális létszámmal, tapasztalt óvodapedagógusokkal és korszerű
környezettel várja vissza a kicsiAz önkormányzati fenntartású
intézmények mellett ugyanis városunkban működik a Debreceni
Egyetem, mint orvos- és egészségtudományi képzést folytató
felsőoktatási intézmény, mely a betegellátási tevékenység koordiná-

ket. A kivitelező 2022 január végéig köteles elvégezni a munkát, de a
remények szerint hamarabb végeznek vele – ismertette Papp László
polgármester.
Számos új technológiai elem helyet kap az oviban, 60 napelemet
helyeznek el az intézmény tetején,
hőszivattyús technológiára állnak
át a hűtés és fűtés terén. Szellőztetőrendszert is kiépítenek, megújul
a külső homlokzat, és cserélik a
nyílászárókat. A 334 millió forintos beruházásból 171 millió forint
saját forrás.

lására Klinikai Központot hozott
létre.
Idén januártól pedig a Kenézy
Gyula Egyetemi Kórház is a Klinikai Központ részévé vált – s az elnevezése Kenézy Gyula Campusra
módosult.

Két színház a városban
Tavaly ősszel kezdődött a Csokonai Színház történelmi épületének felújítása a Modern Városok és a Debrecen 2030 programok részeként. A munka az eredeti
terveknek megfelelően halad. A színház teljes felújítása 9,6 milliárd forintba kerül, amihez a kormány
6,3 milliárdot biztosít. Ennek során kívül-belül megújul az épület, a játszóhely modern színpad-, hang- és
világítástechnikát kap, és bővül a nézőtér befogadóképessége is, így 2023-ban már több mint hatszázan
élvezhetik majd itt az előadásokat.
Tavaly augusztusban – szintén a D2030 program
részeként – kezdődtek a Latinovits Színház befejezésének munkálatai. A nettó 5,8 milliárd forintos beruházás során egy kulturális komplexum készül el.

Befejeződött az energetikai
korszerűsítés

A színházban a színjátszó tér mellett elhelyezik majd a
határtérség történelmi és kulturális örökségét bemutató értéktárat, és ott szervezik majd meg a Kárpátmedencei színjátszók posztgraduális képzését. Az új
épület legnagyobb egysége a 350 néző befogadására
alkalmas kamaraszínház lesz, a stúdiószínházban pedig 150-en élvezhetik majd az előadásokat. Színházi
szakemberek oktatását szolgáló helyiséget, tánctermet és tetőkertet is kialakítanak.
Papp László polgármester korábban azt mondta,
hogy a két nagy léptékű színházi fejlesztéssel Debrecen az ország keleti részének igazi kulturális centrumává, az ország egyik legjelentősebb kulturális célpontjává válhat.

Felújítják a Görgey Utcai Óvodát

Az ütemterv szerint halad a Görgey Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése. A beruházás során
szigetelik az 1300 négyzetméteres
épület falait, a tetőt és a padlásfödémet, kicserélik a nyílászárókat,
korszerűsítik a gépészeti rendszereket, emellett akadálymentesített
lesz több helyen a bejutás.
Megújítják a fűtési rendszert is,
a világítást, valamint a központi

szellőző- és légkondicionáló rendszereket is. A helyszíni bejáráson
Barcsa Lajos alpolgármester elmondta, az Új Főnix Terv részeként eddig tizenkét óvoda épületét
újították fel 3 milliárd forint értékben, s – a Görgey Utcai Óvoda
mellett – további nyolc óvoda felújítása van tervben a Debrecen 2030
programban, 2,4 milliárd forint
értékben.

Nemcsak korszerű lett, hanem szép
is a Fazekas-gimnázium Tóth Árpád
utcai épülete, melyet a Debrecen
2030 program részeként újított meg
a város a tankerülettel. Az energetikai felújítás keretében nyílászárókat
és burkolatot is cseréltek, a fűtés
hőszivattyúkkal működik majd, az
átalakítás így energiahatékonnyá
tette az iskolát. Az udvaron új térburkolatot raktak le, és akadálymentesítették is az épületet.
– A következő uniós ciklus fejlesztési programjának tervezése
folyamatban van; az oktatás továbbra is központi szerepet játszik
majd a városfejlesztési politikában
– nyilatkozta Papp László polgármester.
Idén tovább folytatódik a munka
az épületben, valamint a tornaterem tetején található hullámpalát
is lecserélik.

Emelkedik az ellátás színvonala
A Thomas Mann utca 45. szám alatti épületben működik a Nagyerdei
Gondozó Szolgálat, valamint a Thomas Mann Utcai Idősek Klubja. Az
épületben a Városi Szociális Szolgálat idős, demens, fogyatékkal
élő személyek részére étkeztetést,
házi segítségnyújtást és nappali
ellátást biztosít. Munkanapokon
ez az intézmény szolgál a házi segítségnyújtásban és étkeztetésben
az ellátottak számára nyitva álló
helyiségként is. Az étkeztetés a hét
hat napján vehető igénybe helyben
fogyasztással, elvitellel vagy lakásra szállítással.
Mivel az épület állapota elavult,
és nagyobb mértékű felújítás itt
nem történt, a D2030 program részeként felújítja a város. A projekt

keretében az épület tíz nyílászáróját kicserélik, a fal- és padlóburkolatokat, a vizesblokkokat, a konyhát és a zöld területeket megújítják.
A jelenleg kialakított akadálymentesítés felülvizsgálata, szükség szerinti átalakítása, továbbá korszerű
eszközök beszerzése szintén a beruházás részét képezi (új rámpa is
épül).
A tervezett fejlesztés megvalósításával emelkedik az ellátás színvonala: az ellátottak jó minőségű
szolgáltatásokat vehetnek igénybe
megfelelő infrastrukturális feltételek és megfelelő berendezési, felszerelési tárgyak között, az ellátásban
részt vevő dolgozók korszerűbb
munkakörülmények között hatékonyabb munkát végezhetnek.
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Szépül az egyik legrégibb városrész

Szebb lesz az Újkert
Tavasszal az Újkertben is elindult a Zöld
Város Program kivitelezése. Kilenc helyszínen végeznek munkákat a következő időszakban.
Összességében egy 12 hektáros területet érintő fejlesztésről van szó – mondta
Papp László polgármester.
A Zöld Város Program részeként – a
zöld területek mellett – öt játszóteret és
kilenc sportpályát újítanak meg, szabadtéri KRESZ-pályát alakítanak ki a gyerekek számára, és sakkasztalok is gazdagítják majd az újkerti miliőt. A Görgey utcai
tömbbelsőben a kutyafuttató teljes, átfogó felújítását is elvégzik. 83 fa és 38 ezer
cserje elültetése teszi még élhetőbbé az Újkertet. Hat hektáron végeznek füvesítést,

illetve az érintett szakaszon a járdák is
megújulnak.
– A cél, hogy jobb életkörülményeket
tudjunk biztosítani az itt élők számára –
tette hozzá a városvezető.
Kósa Lajos országgyűlési képviselő szerint a Zöld Város Program országos szinten egyedülálló. Bár máshol is végeznek kisebb-nagyobb felújításokat, de ilyen átfogó
fejlesztés máshol nem zajlik, s ezzel Debrecen megint példát tud mutatni.
A Debrecen 2030 program részeként
872 millió forintból újul majd meg az Újkert.
Ebből 653 millió európai uniós forrásból,
219 millió pedig a város saját hozzájárulásából származik. Az Újkert megújításával – a
tervek szerint – jövő év elejére készülnek el.

Zöldebb és élhetőbb lesz
a Tócóskert és a Tócóvölgy

A Debrecen 2030 programba beleolvadó Új
Főnix Terv Zöld város fejezetében tíz, zömmel lakótelepi városrész megújítását tűzte
ki célul az önkormányzat, 6 milliárd forintból, uniós és saját forrásból. A Libakert, a
Sestakert, a Dobozikert és a Vénkert megújítása után a Sóházban januárban indult
el a munka.
A Sóház Debrecen egyik legrégebbi városrésze, ahol 16 ezer négyzetméternyi területet újítanak meg; ebből 11 ezer négyzetméteren parkosítanak. Közel ötven új
fát ültetnek, mint ahogy hétezer cserjét és
évelő növényt is, és – persze – a meglévő
növényzet ápolását és gondozását is el fogják végezni. Emellett közösségi tereket is
kialakítanak: új, tizenhárom elemből álló
játszótér és kilenc, sporteszközzel felsze-

Korszerűbb hőszolgáltatás
Átalakul a Wesselényi és a Csapó utcai lakótelepek fűtési ellátórendszere; ennek köszönhetően energiatakarékos és könnyebben a lakók
igényeihez alkalmazkodó lesz a szolgáltatás.
A fejlesztés célja, hogy az eddigi két nagy
központ helyett, melyek lefedték a lakótelepek
hőszolgáltatását, 29 legyen, vagyis épületenként biztosítják majd az ellátást. Így rugalmasabban tudják majd kiszolgálni az ügyfeleket,
mivel épületenként állíthatják a fűtés mértékét. A fejlesztéssel csökkentik a házak hőfelhasználását is, ami anyagi előnyökkel is jár.

A két szomszédos városrészben közel kétszázezer négyzetméternyi területet érint a
fejlesztés; ez is része a Zöld Város Programnak
Februárban elkezdődött a Tócóvölgy modernizálása. Itt közel 83 ezer négyzetméternyi zöld területet újítanak meg a Jégcsarnoktól a Vincellér utcáig. 144 fát és 6500 cserjét
ültetnek el, ezer évelő növényt ültetnek el,
átfogó gallyazás történik, emellett 30 ezer
négyzetméter fűfelületet újítanak meg.
Korszerűsítik tíz lakótömb játszótereit; ezekre 37 új játszóeszközt is telepítenek.
Rekortán burkolatú futópálya épül 540
négyzetméteren, valamint tornatér is lesz
7 fitnesz- és tornaeszközzel. 67 parki berendezést újítanak meg, 107 új padot, 37 kerék-

pártámaszt telepítenek. Emellett lesz számos
új ülőkocka, ülőtömb, pados asztal, hulladékgyűjtő, kutyaürülék-gyűjtő és ivókút is.
Az önkormányzat kiírta a közbeszerzést a
Tócóskert megújítására is. A fejlesztés ott közel százezer négyzetméternyi területet érint.
Elültetnek 157 fát, 4284 cserjét és 3029 évelő
növényt, a füvet 16 ezer négyzetméteren újítják meg. Korszerűsítenek négy játszóteret,
27 meglévő eszköz felújításával és 9 új játszóeszköz, valamint három fitnesz- és tornaeszköz telepítésével. Ugyancsak megújul egy
gyepes sportpálya, kialakítanak egy kutyafuttatót, és kiépítenek egy 89 férőhelyes térkövezett parkolót is.
Mindkét városrész közbiztonságának figyelésére térfigyelő kamerákat telepítenek.

relt kondipark is létesül, továbbá a meglévő
sportpályát is felújítják.
Telepítenek 16 új padot, három aszalt,
több hulladékgyűjtőt és kerékpártámaszt. A terület közbiztonságának figyelésére három kamerát helyeznek majd
el. Építenek közel másfél kilométer utat,
készül közel egy kilométer térkövezett járda, emellett útfelújítás is lesz a városrészben.
Pósán László országgyűlési képviselő a
fejlesztésről azt mondta: Debrecen befektetési vonzereje nemcsak a gazdasági mutatókon, hanem a lakossága életminőségén
is múlik, ezért is fontos a Zöld Város Program.
A 173 millió forintos beruházás várhatóan októberben készül el.

Az összberuházás költsége 420 millió forint. A kivitelező már előre elkészítette a
hőközpontokat; behelyezésük az épületekbe
augusztusban már befejeződhet. A fogyasztók
nem tapasztalnak majd kimaradást a szolgáltatásban, csupán a környéken folyó egyéb
kapcsolódó munkákra figyelhetnek fel, hiszen 1,5 kilométeres nyomvonalon cserélnek
ki vezetékeket a szakemberek.
A munkák befejezésére a legkésőbbi határidő szeptember 15., mivel ekkor már kérhetik
a lakók a fűtés bekapcsolását.

Huszonkét jelzőlámpa nélküli zebrát tesznek biztonságosabbá idén Debrecenben.
Ezek sorában figyelemfelhívó piros festést kapott az István út és a Kristály utca
sarkán található gyalogátkelőhely is. Itt Pósán László országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a néhány évvel ezelőtt elindult Gondoskodó Város program sok
mindent magában foglal: a pandémia idején elindított segélyalaptól kezdve az iskolák, óvodák felújításán át a gyalogátkelők biztonságosabbá tételéig. Mint mondta,
miután véget ér az iskola és kezdődik a nyári szünet, még fontosabb, hogy a gyerekek, a fiatalok biztonságára is fokozottabban figyeljünk.
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Sziget-kék lesz az Ötholdas Pagonyból
Átalakítják és modernizálják Debrecen legkedveltebb játszóterét. A Nagyerdőn található Ötholdas Pagonyt – a tervek szerint – Sziget-kék játszótérré nevezik át Szabó Magda
meseregénye nyomán, és tematikus parkká
alakítják át, a mese elemeit beemelve, közel
másfél milliárd forint támogatás felhasználásával.

A területen lesz 447 négyzetméter hasznos
alapterületű, egyszintes, négy évszakos fogadóépület. Itt turisztikai információs pont,
kiszolgáló egységek, szociális blokk, kávézó,
büfé, üzlet, valamint egy zárt körű rendezvények, foglalkozások kiszolgálására alkalmas szeparálható helyiség várja a betérőket.
Emellett megújulnak a meglévő játszóeszkö-

zök, új játszóelemeket építenek, valamint területrendezés és a gyepesítés is tovább szépíti
a játszóteret.
21 játszóeszközt újítanak fel, és 25 újat telepítenek, illetve készül egy 19 elemből álló
játszóváros is. A területen ötezernél is több
cserjét ültetnek majd, s a zöld terület megóvása érdekében öntözőrendszert is telepítenek.

Sziget-kék: Szabó Magda 1959-es
című meseregénye Valentin történetét meséli el. A kisfiú nagy útra
indul, hogy megtalálja azt a szigetkék elixírt, ami megmentheti balesetet szenvedett édesanyját.

Felújítják az élményfürdőt
(Folytatás az 1. oldalról)
Az élményfürdő arculatváltáson esik majd
át; a víz és a növényzet kombinációja
révén úgy érezhetjük majd, mintha
egy lakatlan zöld bolygóra érnénk, ahová űrhajókkal és repülő eszközökkel is el lehet
jutni – ilyen elemek is beépülnek majd a fürdőbe.
Az egész komplexum –
a hotellel és a stranddal
együtt – átjárható lesz,

ami a szállóvendégek szempontjából nagyon fontos.
A tervezési eljárás 2022-ben érhet véget, a kivitelezés a
közbeszerzési eljárás
lezárása után – a tervek szerint – még
abban az évben
elindul, s legkésőbb 2024-ben
fejeződhet be a
teljes beruházás.

Varázserdő: tovább szépül a Nagyerdő
A nagyerdei pihenőövezet folyamatos megújítása 2013-ban kezdődött; azóta 25 milliárd
forint fejlesztési forrást kapott Debrecen erre
a célra. Megépült a Nagyerdei Stadion, az
új szabadtéri színpad, a Ködszínház és az új
strand, valamint megújult a Békás-tó. Minden
fejlesztésnél igyekeztek a természeti környezetet tiszteletben tartani; fák ültetése, a zöld
felületetek megújítása jellemezte a beruházásokat.
2017-ben jelentették be, hogy az állam több
debreceni turisztikai fejlesztést támogat, köztük a Varázserdő–Debrecen Nagyerdő projek-

tet is, melynek első ütemében kialakították a
sétányt az új debreceni strand Pallagi út felőli
oldalán.
Ennek bővítése idén folytatódik. Kósa Lajos országgyűlési képviselő az erről szóló sajtóeseményen elmondta: a fürdő előtti sétányt
az újabb ütemben élményvilágítással és párafúvókkal fejezik be, így az egészen a II. János
Pál pápa térig ér majd. A biztonság érdekében a villamospályán pedig négy új átkelőt is
kialakítanak az érintett szakaszon. Ahogy a
politikus összegezte: ez lehet Debrecen legkedveltebb sétánya.

Tó, játszótér és tanösvény is lesz a megújuló Petőfi téren
A Petőfi teret is érinti a Zöld Város Program, melynek keretében látványos változások várhatók a területen. A 17 ezer négyzetméteres tér megújítására tíz hónap áll majd
rendelkezésre a kivitelezőnek; a közbeszerzési eljárás után valószínűleg nyáron indulhat itt a munka. A belvárosnak ez a része
gyakorlatilag újjászületik: a tervek szerint
kialakítanak egy kis vizes élővilágot a tér

közepén, s ehhez a tóhoz kapcsolódik majd
egy faburkolatú terasz, illetve egy gumiburkolatú játszótér, és egy várostörténeti
tanösvény is helyet kap majd itt. A múlt is
megmarad, hiszen emléket állítanának az
egykor a Petőfi téren álló jellegzetes épületeknek, információs panelek formájában.
Rendbe teszik a Piac utca és Holló János utca kereszteződését is. Itt háromezer

négyzetméteren zöld területet alakítanak
ki, cserjékkel és évelő növényekkel. A füves
terület hatezer négyzetméteren újul meg.
Ezenkívül a teret körülölelő sétányokat,
járdákat is felújítják, valamint több új sétány is helyet kap majd. A közbiztonságra
is kiemelt figyelmet fordítanak: 14 kamera
figyeli majd a megújult Petőfi teret, a vagyon- és közbiztonság érdekében.

Ez egy olyan új, szerethető környezete
lesz Debrecennek, ahol szívesen találkozhatnak egymással a fiatalok, idősebbek,
családok – nyilatkozta Pósán László országgyűlési képviselő a tér megszépítéséről. Mint hozzátette, az is nagyon fontos,
hogy minden ilyen fejlesztésnél jelentősen
megnő és megújul a zöld terület városunkban.
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