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Tisztelt Közgyűlés!
Csekély az a szelete nemzeti kultúránknak, amely valamilyen módon ne kötődne Debrecenhez. Ha
végigtekintünk az elmúlt évszázadokon és számba vesszük azokat, akik itt éltek és alkottak, olyan
nagyságokkal találkozunk, mint Csokonai Vitéz Mihály, Fazekas Mihály, Arany János, Hatvani
István, Szenci Molnár Albert, vagy Szabó Magda, akik mindannyian egyetemes értékeket
teremtettek. Ha ezen a szemüvegen keresztül nézzük a magyar kultúra történetét, akkor azt is
büszkeséggel jelenthetjük ki, hogy városunknak kiemelkedő szerepe van a magyar
művelődéstörténetben.
Ezen évszázadok alatt felhalmozódott kulturális értékek és hagyományok adják identitásunkat,
általuk mondjuk magunkat debreceninek, magyarnak, európainak.
Minden debreceniben valahol mélyen ott gyökereznek az évszázados cívis hagyományok. A
polgárok kötődnek városukhoz, magukénak érzik, és mint ahogyan azt már oly sokszor
bebizonyították tenni, és ha szükséges áldozatokat hozni sem restek érte. A cívis büszkeség és
szorgalom a történelem során sokszor adott erőt az előrehaladáshoz, nem egy esetben a főnixként
történő újjáéledéshez.
Ez az örökség hitelesíti azt a szándékot és erősíti azon ambíciónkat, mely szerint városunk vezetése
és közgyűlése fontosnak tartja kinyilvánítani szándékát arra vonatkozóan, hogy Debrecen városa
vegyen részt a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére irányuló pályázaton.
Az idén kiírásra kerülő pályázat előkészítésének folyamatában megszólítani, mozgósítani kívánjuk
a város kulturális erőforrásait, kiterjedt kapcsolatrendszerét, intézményeinket, szellemi
műhelyeinket és kiemelkedő teljesítményt nyújtó alkotóink kreatív energiáit, amelyek együttesen
szolgálják a felkészülést a nemzetközi szintű megmérettetésre. Egyben célunk az is, hogy erős
kohéziós erőt képezzen városunk kultúrája, a cívisváros iránti elkötelezettség és az Európa
Kulturális Fővárosa cím elnyerésének ügye Debrecen valamennyi polgárában és közösségében.
A pályázat előkészítése jó alapot szolgáltathat arra, hogy Debrecen megmutassa Európának a sok
évszázada a Református Kollégium bölcsőjében kiérlelődött, és a korszellemnek megfelelő időtálló
értékekkel kiegészített sajátos debreceni kultúrát, valamint az egész Kárpát-medencét behálózó
kulturális kapcsolatrendszerét.
Városfejlesztési koncepciónk szerves része a kulturális intézményeink fenntartása és fejlesztése. Az
elmúlt években elkészült a MODEM, a Kölcsey Központ, megújult a Nagyerdei Szabadtéri
Színpad, szerkezetkész állapotban van a Latinovits színház és felújítottuk a Déri Múzeumot.
Az elmúlt időszakban Debrecen egy modern, pezsgő, a kulturális sokszínűséget hirdető várossá
fejlődött. Bízunk abban, hogy a régió központjaként városunk az elkövetkezőkben is a prosperitás,
az élhetőség és az innováció értékeinek kiemelkedő hazai képviselője lesz. Ezen attribútumok
alkalmassá tesznek minket egy nemzetközi szintű, egész évet átfogó kulturális programsorozat
megtervezésére és lebonyolítására.
2016-ban nyílik meg a lehetőség, hogy pályázatot nyújtson be Debrecen városa az Európa
Kulturális Fővárosa címre, melyet 2023-ban – egy brit város mellett – egy magyarországi város
nyerhet el.
Az Európa Kulturális Fővárosa címet az Európai Unió ítéli oda egy évre. Ez alatt az idő alatt az
adott város lehetőséget kap kulturális életének és kulturális fejlődésének bemutatására.

A kiválasztott várost hivatalosan a Miniszterek Tanácsa nevezi ki Európa Kulturális Fővárosává,
várhatóan 2019-ben.
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy támogassa azt a szándékot, hogy
Debrecen városa részt vegyen a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa pályázaton.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatban
foglaltakról dönteni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére a 2011. évi CLXXXIX. évi 13. § (1) bekezdése, az 1997. évi CXL.
törvény 76.§-a alapján
1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy pályázatot kíván benyújtani a „Magyarország 2023 – Az
Európa Kulturális Fővárosa” pályázati felhívásra, és megkezdi a pályázat előkészítését.
2./ Felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésének koordinálására.
A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Debrecen, 2016. február 12.

Dr. Papp László
polgármester

