Ha szépet alkotunk, arról
gondoskodnunk is kell
Immár 38. alkalommal rendezik meg a Város

ጀ

és Faluvédők Szövetségének (Hungaria Nostra)

országos találkozóját és szakmai konferenciáját, melynek ezúttal Debrecen ad otthont. Az országos
találkozó célja, hogy a résztvevők eszmét cseréljenek a többi között kulturális örökségvédelem, a
várostervezés, az ingatlanfejlesztés és a hagyományőrzés aktuális kérdéseiről. A találkozóra 2019.
július 24. és július 27. között kerül sor.
A Kölcsey Központban július 25-én rendezett ünnepélyes megnyitón Füleky Zsolt építészeti és
építésügyi helyettes államtitkár – mint építészmérnök is – köszöntötte a tanácskozás résztvevőit.
Többek között elmondta, hogy az építésügyi ügyintézésben már elérhető nyilvántartást szeretnék
közhitelessé, közérthetővé és mindenki által elérhetővé tenni. Emellett nagy hangsúlyt fektet a
kormányzat az épített örökség védelmére is. Ennek mérföldköve volt 2016-ban a településképvédelméről szóló törvény megszületése, mely egyaránt vonatkozik az épített örökségre, s a jelenben
létrehozott építészeti értékekre is. Saját és kollégái nevében kijelentette, hogy támogatói annak a
minőségi és elkötelezett munkának, melyet a Város– és Faluvédők Szövetségének tagjai, másrészt az
építész-szakma jeles képviselői már évtizedek óta szívvel-lélekkel végeznek.
Papp László, Debrecen polgármestere hozzászólásában elmondta: Ha a Kárpát-medence városait,
azok fejlődési pályáját vizsgáljuk, Debrecen – nemzetközi szinten is jelentős 200-250 ezres
lélekszámú gazdasági központként – lesz képes hatást kifejteni régiójára. Miért fontos ez ezen a
helyen, egy értékvédelmi konferencián? Debrecen egy léptékváltás időszakát éli és ezen
léptékváltáskor fontos számot vetnünk a meglévő értékeinkkel, ügyelnünk kell arra, hogy
identitásunkat ne sodorják el a globális gazdasági folyamatok. A fejlődés sebessége számos
megoldandó feladatot keletkeztet, melyre érvényes válaszokat kell adnia a városnak. Debrecen
hosszú távú és fenntartható fejlődését csak a város élhetőségének szem előtt tartásával, a város
karakterének, a város szellemi és megmaradt építészeti értékeinek megőrzésével és erősítésével
lehet biztosítani. Debrecen igazán büszke lehet szellemi értékeire, s ezeknek számos lenyomata van.
A város bármely részére megyünk, találkozunk a település és a táj összefonódó történelmével.
Debrecen egyszerre nagyvárosi és vidéki település. A táji, természeti környezet szinte a
lakóterületekig kézzel fogható. A szerethető és élhető város érzetét a gazdasági léptékváltás,
technológiai fejlődés és a klímaváltozás korszakában is meg kell őrizni, sőt innovatív eszközökkel kell
tovább fejleszteni. A korábbi időkben a városrendezés eltávolodott az épített értékek egy részétől, a
városfejlődés egyik eszközének a nagyvárosi lépték felé való törekvést tartotta. Ez a szemlélet hozta
meg azt az eredményt, hogy mára, szinte mindenki kritikusan szemléli az ingatlanfejlesztést, félti
épített környezetünk kincseit. A fejlesztés, a város arculatának alakítása ma a korábbinál sokkal
kreatívabb hozzáállást kíván a kortárs alkotói közösségtől.
A város épített emlékezete mellett a városi terek, utcák használata is jelentős változáson ment

keresztül és jelentős fejlődés előtt áll. A gépjárműforgalom eddigi, városszerkezetet is amortizáló
hatását csökkenteni akarjuk, ugyanakkor biztosítani szükséges a növekvő forgalom levezetését is. Ez
azt is jelenti, hogy ugyan befejezzük 2021-re itt, Debrecenben a belvárosi kiskörutat, aminek a
harmadik szakaszát, a Hatvan és a Mester utca közötti szakaszt fogjuk megépíteni. Ezt követően
viszont a védendő városközponttól távol, a város peremkerületeiben tervezzük a körúthálózat
fejlesztését, amely védendő építészeti értékeket már nem érint és a városközponti területeken a
csomópontok, kereszteződések kapacitásbővítésével fogjuk kezelni a közlekedési anomáliákat.
A városkép romlását megállítani akaró önkormányzati szabályozók mindaddig alacsony hatásfokúak,
míg a magántulajdonosok és a közösség nem tud megállapodni ezen értékek fontosságáról és
megőrzéséről. Nagy szükség van minden egyes értéket képviselő ház és épület megtartására,
megújítására, hogy a város történelmi közege megmaradhasson. Településképi rendeletünk 260
épületet, épületegyüttest véd. A műemlékek száma is jelentős: a 133 épület számottevő része állami
vagy önkormányzati, illetve egyházi tulajdonú.
A város településképi szabályainak megalkotását követően az önkormányzat 15 év után átfogó
jelleggel újraalkotja városrendezési terveit azzal az ambícióval, hogy Debrecen történelmi arculatát
megvédje a fejlődés árnyoldalaitól. A város középkorból örökölt részén még kiolvasható az a
telekszerkezet, ahol az utcák hangulatát meg kell védeni! Ez a közeljövőben a helyi védettség
intézményének jelentős erősödését jelenti majd városunk bizonyos történelmi jelentőségű
városrészeiben.
Örvendetes az a tény, hogy a helyi hagyományaink épített környezeti lenyomatairól szóló
emlékezetet ma számos önzetlen civil szakértő interpretálja az egyre nagyobb számú érdeklődő
számára. A civil jelenlét értékteremtő szerepe és az értékkultúra közbeszédbe emelése mellett csak
további kitartó ismeretterjesztés hozhatja el a jövő generációk érdeklődését és résztvállaló jelenlétét
ezen a területen. Az értékvédelemnek trendnek kell lennie a városban, de ehhez a jelenleginél sokkal
nagyobb jelenlétre van szükség a médiában, közbeszédben és a közgondolkodásban s nem szabad
egyedül hagyni munkálkodásukban az értékmentő közösségeket! Ebben a tekintetben a jövőben az
önkormányzatra jelentős partnerként számíthatnak.
Papp László végezetül megköszönte a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület sokéves, több
évtizedes fáradozását is!
Ráday Mihály, a Város– és Faluvédők Szövetségének elnöke szép szavakkal méltatta a Debrecenben
megőrzött, az 1848/49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kötődő emlékeket, majd arról a
folyamatról beszélt, amely az értékek megismerésétől, megismertetésétől a megszerettetésükön
keresztül az aktív értékvédő, értékmentő munkáig terjed. Ezért fontos például a gyermekek
megnyerése – pályázatok, táborok segítségével – ennek a gondolatnak. Nagyon sok lehetőség van
arra is, hogy a védendő értékekre – nem csupán egyes épületekre, hanem a városszerkezettől kezdve
a stílusos utcalámpákig – felhívjuk a figyelmet. S a munka nem hiábavaló, hiszen a
műemlékvédelemmel, vidék- és várostervezéssel foglalkozó páneurópai non-profit szervezet, az
Europa Nostra nagyon sok magyarországi projektet ismert már el díjával. Pihenni azonban nem
szabad, hiszen amint azt Podmaniczky Frigyes – aki 1873-tól 1905-ig volt a Fővárosi Közmunkák
Tanácsa alelnöke, és sokat tett Budapest fejlesztéséért – egykoron írta: ”Fő bajunk nékünk az, hogy

bármi szépet alkotunk is, annak jó karban való fenntartásáról nem tartjuk kötelességünknek
gondoskodni.”
A tanácskozás plenáris és szekcióülésekkel folytatódik, s július 26-án adják majd át a Podmaniczkydíjakat, valamint a találkozó következő helyszíne, Kiskunhalas számára a vándorbotot.
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