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KÖZGYŰLÉSE 

2005. június 30-ai rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvi 
k i v o n a t a 

 

           /2005. 
 
 
168/2005. (VI. 30.) Kh. határozat 
 
A Közgyűlés 
 
a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, az 1997. évi 
CXL. törvény 76. §-a alapján 
 
1./ pályázatot nyújt be a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által az Európa Kulturális 
Fővárosa 2010 cím elnyerésére meghirdetett pályázati felhívás második fordulójára.  
 
2./ Elfogadja a pályázati koncepciót, egyidejűleg felkéri a kulturális ügyekért felelős 
alpolgármestert az elkészítendő pályázattal kapcsolatos feladatok koordinálására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a kulturális ügyekért felelős alpolgármester 
 
3./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására. 
 
Határidő: a pályázat elkészítését követően:  azonnal 
Felelős: a polgármester 
 
4./ Felkéri a Kulturális Bizottságot és a Tulajdonosi Bizottságot, a  
második forduló pályázatának benyújtásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2005. augusztus 17. 
Felelős: a Kulturális Bizottság elnöke és  
  a Tulajdonosi Bizottság elnöke 
 
5./ A Közgyűlés 3/2005. (I. 13.) Kh. határozatával létrehozott Debrecen 2010 Programiroda 
működésének határidejét 2005. október 30. napjában határozza meg.  
  
 

Hajdúné dr. Csabai Éva sk. 
jegyző 

Kósa Lajos sk. 
polgármester 

 
 



 
Pályázati koncepció 

az Európa Kulturális Fővárosa cím 
2010. évi elnyeréséhez 

 
 

Teret nyerünk 
 

A terek a modern ember szellemi központjai. Szimbolikus találkozóhelyek, amelyek a 
városok identitását tükrözik. A köztereken túllépünk a privát szféránk határain, részévé 
válunk annak a közösségnek, amely igyekszik saját képére formálni a hely szellemét. A tér 
olyan hely, ahol sétálhatunk, fagylaltozhatunk, megihatunk egy pohár sört. Olyan hely, ahol 
anélkül élhetünk közösségi életet, hogy a társadalmat összetartó felelősségek rendszerével 
közvetlenül kellene szembesülnünk. Ez az a hely, ahol a város kultúrájának közvetlenül 
részévé válunk. A nyugati civilizációhoz tartozó települések kulturális gazdagságának egyik 
legfontosabb fokmérője éppenséggel a privát és a közösségi terek viszonya. Ha Debrecent 
ebből a szempontból összehasonlítjuk bármely hasonló nagyságú olasz, német vagy francia 
várossal, azt látjuk, hogy nálunk a közösségi terek aránya lényegesen kisebb, mint a nyugat-
európai városokban. 

Hogyan nyerhetünk több közösségi teret Debrecenben? Egy olyan összehangolt város- 
és régiófejlesztési tervvel, amely katalizátorként számol a kulturális szektor teljesítményeivel. 
Az Európa kulturális fővárosa pályázat debreceni programja kétségkívül ambiciózus célt 
fogalmazott meg, amikor kinyilvánította, hogy 2010-ig a város megkétszerezi nyilvános 
tereinek a számát – ám e nélkül aligha válhatunk tényleges kulturális központtá. Nem pusztán 
arról van szó, hogy a következő fél évtizedben új közösségi intézményeket kell létrehozni (bár 
ezekre is nagy szükség van), hanem sokkal inkább arról, hogy számot kell vetnünk az épített 
és a természetes környezetünknek azokkal a kulturális mintázataival, amelyekhez 
kapcsolódva megújíthatjuk és kibővíthetjük Debrecen nyilvános tereit. 

Az otthonunkról van szó. A házakról, az utakról, a terekről. És még valamiről. 
Debrecenben létezik egy toposz, egy metaforikus hely, amit Hegellel szólva az abszolút 
szellem terrénumának nevezhetnénk, s ezen a helyen az elmúlt fél évezredben nagyon sokan 
otthonra leltek. Ez a protestáns etikán alapuló magaskultúra: Hatvani István, Csokonai Vitéz 
Mihály, Medgyessy Ferenc és Szabó Magda világa. Egy olyan érzékileg telített szimbolikus 
tér, amelytől egyetlen városfejlesztési program sem tekinthet el. Debrecen közterei olyan 
legendák, rituálék, képek és szerepek hálózatai, amelyeket ez a protestáns magaskultúra az 
elmúlt négy évszázadban folyvást újraértelmezett. A város terei régóta őrzik a mindennapi 
élet sokáig sérthetetlen kultúráját – de a cívis identitást a magaskultúra által elbeszélt 
képekkel, szimbólumokkal és történetekkel közösen hozzák létre. 

Az otthonunkról van szó. Arról a helyről, amit Roland Barthes a Debreceni Kis 
Egyesült Államoknak (Petits États-Unis de Debrecen) nevezett. Az egykori Keresztény 
Respublikáról, ahol a nemesség semmiféle privilégiummal nem élhetett. A Református 



Kollégiumról, amely Máramarostól Veszprémig kiterjedt partikularendszert működtetett. 
Arról a „tájakat összekötő” szellemi hajlékról van szó, ami Gulyás Pál közismert soraiban  
Ó-kikötőként jelenik meg. És a felelősségről, ami elől Debrecenben soha nem illett kitérni. 
 

A pályázat megfogalmazásakor érvényesített alapvető szempontok 
 
1. Kulcsprojektnek nevezzük azokat a programokat, amelyek egyidejűleg több művészeti 

ágat, illetőleg tudományos diszciplínát érintenek és társadalmi hatásuk túlnő a város 
határain – ezeket a pályázatban kiemelten tárgyaljuk. 

2. Kizárólag olyan programot szerepeltetünk a pályázati anyagban, amihez 
megvalósíthatósági tanulmányt, pénzügyi tervet és fenntarthatósági tanulmányt tudunk 
csatolni. 

3. A pályázati programok kiválasztását döntően a következő tényezők meglétére alapoztuk: 
regionalitás, innovativitás, a gyermekek és az ifjúság kulturális tereinek kiszélesítése, 
turisztikai hatás, egyéb városfejlesztési programokhoz való kapcsolódás, európai 
kontextus. 

 

A kulcsprojektek kiválasztásának tartalmi szempontjai 
A koncepció kifejezése 

Az EU-preferenciák érvényesülése 

A pályázati kiírás szempontjainak megjelenése 
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Városfejlesztési tervekhez történő kapcsolódás 
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Röviden a pályázat kulcsprojektjeiről 
 
 

Városok, falvak szövetsége 
 
Debrecen városa az Európa kulturális fővárosa cím elnyerésére benyújtott pályázatában 
nyilvánosan deklarálja, hogy felelősséget érez a régió településeinek kulturális helyzete iránt. 
Felismervén a regionális összefogásban rejlő kölcsönös előnyöket, a mintegy kétszáz 
településsel közösen meghatározott célok megvalósítása érdekében a város vezetése 2005. 
június 17-én a Református Kollégium dísztermében egy államhatárokon átnyúló kulturális 
szervezet létrehozását kezdeményezte. 

A Városok, falvak szövetsége identitását abból a nagy hatású, egykori szellemi 
egységből eredezteti, melyet a Kollégium szűken vett partikula-rendszere hozott létre. 
Debrecen kiemelt célja, hogy a régió közös fejlődése érdekében az egyszer már kialakult 
kapcsolódásokat újra felépítse, a meglévőket megerősítse, azokat dinamizálja. A Városok, 
falvak szövetsége egy kulturális egyesület, amelyet a régió településeinek önkormányzatai, 
egyházai, kulturális és civil közösségei együttesen alapítanak. Az egyesület elsődleges célja 
egy olyan kulturális hálózat kiépítése és működtetése, amely lehetővé teszi egymás kulturális 
értékeinek megismerését és megismertetését, s ennek kapcsán közös projektek kidolgozását a 
kultúra különböző területein.  

A program keretében a debreceni belvárosban hamarosan felépülhet az egyesület 
székháza, amely várhatóan művészeti kiállítóhelyként is meghatározó szerepet tölt majd be a 
régió kultúrájában. Olyan projektek kapcsolódnak ide, mint a Hagyományőrző hálózat 
kiépítése, a Tiszaháti művészeti fesztivál, a Szatmári egyházzenei fesztivál vagy a Zongora 
ünnepe Keleten című sorozat. 
 

 



 
Új múzeumi negyed 

 
A Városok, falvak szövetsége keretein belül készül – több más mellett – a régió kortárs képző- 
és iparművészeti katasztere. Az ebben számba vett rendkívüli gazdagságú kortárs művészet 
éles kontrasztban áll a cívisvárosban tapasztaltakkal. Talán nincs még egy művészeti ág, ahol 
olyan rosszul állna Debrecen, mint a képzőművészet terén. Nemcsak azért, mert az itt élő több 
mint száz hivatásos képzőművész közül egy kezünkön is megszámolhatjuk azokat, akiknek a 
város határán túl is mérhető szakmai ismertsége van, de főként azért, mert – bár az igény 
immár egy évszázada kétségkívül létezik – nincs olyan kiállítóhely a városban, amely rangos 
tárlatoknak is helyt adhatna. A belvárosban megépülő Modern Művészeti Központ ilyen hely 
lesz. Sőt ebben az épületben nem pusztán népszerű nemzetközi időszaki kiállításokat láthat 
majd a közönség, de egy, a modern és a kortárs magyar képzőművészetet reprezentatív módon 
bemutató állandó tárlatot is. A Modern Művészeti Központ megépülését követően Debrecen 
belvárosában Közép-Európa egyik legizgalmasabb múzeumi negyede jön létre, amely egész 
napos tartalmas programot kínál az ide látogatóknak. A Füvészkert utcán létrejövő 
Monumenta – amellett, hogy a Városok, falvak szövetsége operatív központja lesz – 
mázaskerámiából megformázott alkotásokkal, állandó kiállításon mutatja be a régió 
emblematikus épületeit. A Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban újra megnyílik a Medgyessy-
életművet bemutató állandó tárlat. Az utca túloldalán másfél kilométer hosszan épül meg a 
Várostörténeti sétány, amelyhez szervesen kapcsolódik a Debrecen történetének neves 
alakjait mintázó szoborpark. A Déri múzeum Munkácsy-gyűjteménye a híres festő újabb 
meghatározó alkotásaival egészül ki. A Múzeum utca 4. alatti patinás épületben jön létre a 
Néprajzi múzeum, ahol a régóta raktárakban lévő Déri-hagyaték jelentős része is látható lesz. 
Közvetlenül mellette található a Delizsánsz kiállító terem, amely a magyar posta- és 
távközléstörténet debreceni jellegzetességeit mutatja be. Innét átsétálhat a látogató a 
Református Kollégium páratlan iskolatörténeti és egyházművészeti gyűjteménnyel rendelkező 
múzeumába. A Nagytemplom mögött az üvegtetővel fedett Romkert, a Darabos utca elején 
pedig a Csokonai-ház várja majd időszaki kiállításokkal az érdeklődőket. 
 

 
Lúdas Matyi park 

 
Debrecenben 1999-ben elkezdődött a régi, nem „EU-konform”, rozsdásodó játszóterek 
felújítása, s néhány új játszóteret is kialakított az önkormányzat. Ez azonban még mindig 
nagyon kevés. Éppen ezért az Európa Kulturális Fővárosa pályázat debreceni programjának 
egyik kiindulópontja, hogy több teret kell adni a gyermekeknek is. Olyan, egyedülálló 
szórakozási lehetőségeket nyújtó gyermekparkot tervezünk a Nagyerdőre, amely kreativitásra 
serkentő, tematikus játszóterekkel, korszerű, számítógép vezérelte játékokkal és meghökkentő 
térszervezéssel várja a debreceni és a régióbeli gyerekeket. Ez lesz a Lúdas Matyi park, az 
ország legkorszerűbb és legnagyobb kiterjedésű tematikus kalandvárosa. A főként a jelenlegi 



Vidámpark területén megvalósuló létesítmény nemcsak a gyerekeknek kínál izgalmas 
kikapcsolódást, hanem a szülőknek és a nagyszülőknek is különleges élményeket tartogat. A 
magyar népmesekincs jó néhány közismert szereplője mellett olyan hősökkel is 
találkozhatnak az idelátogatók, mint például Petőfi Sándor János vitéze és – természetesen – 
Fazekas Mihály Lúdas Matyija. A világszínvonalú játékváros két legfontosabb értéke a 
képzelet és a kreativitás lesz: itt valóban minden megtörténhet, amit képesek vagyunk 
elképzelni. A Lúdas Matyi park a Nagyerdei Kultúrpark részeként, az állatkerthez 
kapcsolódva, több ütemben jön létre 2010-ig. 
 
 

Debrecen Fórum 
 
Bizonyára a gyermekek körében is kedvelt lesz Közép-Európa egyik legnagyobb alapterületű 
közösségi épülete, a Debrecen Fórum. Az egykori Vásárcsarnok helyén létrejövő 
többfunkciós épületegyüttesben a továbbra is jelentős kereskedelmi forgalmat bonyolító, 
immár az európai normáknak is megfelelő új piac mellett kisebb üzletek, lakások, éttermek, 
játszóterek, mozik is helyet kapnak, s – nem utolsó sorban – egy önálló, új színház.  

A Csokonai Színház jelenleg két épületben, három színpadon tartja előadásait. Főként 
a prózai tagozat részéről mutatkozik komoly igény egy új játszóhelyre, amit a Debrecen 
Fórum részeként megépülő új színház teljes egészében kielégít. A mintegy négyszáz fős 
publikum befogadására alkalmas, változtatható nézőtérrel, nagyméretű színpaddal és 
világszínvonalú technikával rendelkező új színház nemcsak a Csokonai Színház játszóhely-
problémáit oldhatja meg, hanem a tervezett színházi fesztiváloknak is méltó helyszíne lehet. 
Ugyanitt jöhet létre az ezerötszáz négyzetméter alapterületű Debrecen Galéria, ami méltó 
fórumot kínál a város és a régió gazdag képzőművészete számára. 
 
 

Konferencia-központ 
 
A beruházás megvalósulásával Debrecen lesz a térség konferenciaturizmusának központja. A 
Kölcsey-központ részeként megépülő korszerű kongresszusi központ nemcsak a 
konferenciaturizmus növekvő igényeit szolgálja ki, de – főként kisebb termeivel – jelentős 
közművelődési funkciókat is ellát. Mindemellett az 1400 néző befogadására képes nagyterem 
világszínvonalú akusztikai jellemzői a hazai és a nemzetközi komolyzenei hangversenyek 
kedvelt helyszínévé tehetik a központot. Ennek jelentőségét jól szemlélteti az a tény, hogy – a 
nemrég felépült budapesti Művészetek Palotája után – ez lesz a második olyan magyar 
hangversenyterem, amely épített akusztikával rendelkezik.  
 
 



 
Nomád olimpia 

 
A tágas belső- és közép-ázsiai pusztákon a világtól való elzártságnak köszönhetően egészen 
napjainkig megőrződött egy olyan pusztai lovasnomád életforma, mely élő párhuzamot 
szolgáltathat honfoglaló eleink kultúrájának megismeréséhez. Évezredes hagyomány alapján 
az itt élő nomád népek évente tartanak egy seregszemlét, melynek keretén belül különböző 
versenyszámokban mérik össze erejüket és ügyességüket. Mértékadó kultúrantropológusok 
szerint ennek a magyar néphagyományban is megvannak a nyomai – ilyen például a pünkösdi 
csikósverseny a Hortobágyon. 

A Hortobágyi Nemzeti Park rendezésében egy olyan nagyszabású nemzetközi 
találkozón mutatjuk be ezt a rendkívül izgalmas világot, amelyen nemcsak az ázsiai népek 
képviseltetik magukat, hanem a lovasnomád kultúra jellegzetes válfaját képviselő észak-
amerikai síksági indiánok (feketeláb, sájen, sziú) és európai népek is (például az ukrajnai 
kozákok vagy a lengyelországi tatárok). A felméréseink szerint százezres nagyságrendű 
közönséget vonzó négynapos rendezvény programjában lovasbemutatók, íjász-versenyek, 
ételkóstolók, zenei előadások és kiállítások szerepelnek majd. 
 
 

A pályázat tartalmi struktúrája 
 
 
Bevezetés 

 
I. NÖVEKVŐ TEREK 
Ez a fejezet arról szól, hogy miképpen igyekszik kibővíteni Debrecen a közösségi és a 
kulturális tereket – a régióban és a városban. 
 
I.1. Terek és utak  
I.2. Eutópia 
I.3. A határok lebontása 
I.4. Egymáshoz kapcsolt terek 
I.5. Nyitott kapuk az ifjúságnak 
 
II. ÁTALAKULÓ TEREK 
Ez a fejezet arról szól, hogy miképpen alakulnak át a funkcióit vesztő, elavult terek. 
 
II.1. Közterek újjászületése 
II.2. Szerepet váltó terek 
II.3. Debrecen Fórum 
II.4. Kölcsey-központ 

 
 



III. ÚJ TEREK 
 
Ez a fejezet arról szól, hogy milyen új közösségi-kulturális tereket nyer Debrecen 2010-ig. 
 
III.1. Az emlékezet terei 
III.2. Eltérő terek 
III.3. Természetesen 
  
 
 
IV. APPENDIX 
 
IV.1. Megmozdult a város, megmozdult a régió 
IV.2. Leltár: a régió kultúrája 
IV.3. Leltár: Debrecen kultúrája 
IV.4. A kulturális alapú városfejlesztés hatásai 
 

 
Coda 

 
Az Európa kulturális fővárosa pályázatra benyújtott debreceni program nem egy permanens 
fesztivál-év terveit tartalmazza, hanem egy középtávú, kulturális alapú városfejlesztési 
koncepciót. Ennek a városfejlesztési tervnek számos olyan eleme van, amit az önkormányzat 
akkor is megvalósít, ha a magyar kormány nem Debrecent jelölné erre a kitüntető címre. 
Ugyanakkor nem kétséges, hogy gazdagságát, megalapozottságát, társadalmi és gazdasági 
hatását tekintve ez a koncepció kiemelkedik a hét pályázó város anyaga közül. Éppen ezért 
Magyarország érdeke azt kívánja, hogy 2010-ben Debrecen legyen Európa kulturális 
fővárosa. 
 
 
Debrecen, 2005. június 20. 
 
 
 
 

Gulyás Gábor sk. 
programkoordinátor 
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