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A fejlesztésnek köszönhetően Debrecen regionális jelentőségű közparkja újra századfordulós fényében tündököl. Az erdő egésze 

felfrissült; teljesen megújult a Békás-tó és közvetlen környezete, a szabadtéri színpad, a bejáratot pedig a ködszínház teszi még 

impozánsabbá. A korábban elhanyagolt parkerdő ezáltal világos, átlátható gyepes szabadtéré változott, ahol újra öröm az időtöltés 

passzív és aktív formája, és újra közvetíti a „Nagyerdő életérzést”. Az általános parki funkciók mellett új, a kortárs igényekre választ 

adó funkciók is helyet kaptak, a parkhasználat szempontjából igen fontos lépésként a főbejárat közvetlen közelében mélygarázs 

létesült. Az egyes térrészeket a lendületesen hullámzó úthálózat fűzi sorra, és vezeti rá a park központi elemére, a Békás-tóra. A tó 

felülete közel másfélszeresére nőtt, a patakmeder kiépítésével igazi láblógató oázissá vált, a tavon átvezető hídról pedig a park eddig 

nem látott, új nézőpontokból tárul fel a látogató számára. A fejlesztés egyben komplex stratégia, kísérlet a Nagyerdő biodiverzitásának 

megőrzésére. A tervezés során kiemelt figyelmet fordítottunk az élővilág védelmére, és a felnövekvő generációk ismeretterjesztésére. 

Ezek manifesztációja az erdei tanösvény, a tó élővilágát mászókákba öntő egyedi tervezésű játszótér és az erdei játszószerek. 

 

Lake of Békás – park reconstraction 

The restoration of the reagionally important green site of Debrecen enhanced the value of it as becoming a well functioning public 

park. The forested area is refreshed, the space all around the Lake of Békás is renewed, the outdoor stage is restored and the 

grandiosity of the entrance is emphasized by a „fog theatre”. The previously neglected forest park became a vivid, frequented public 

park, where people are keen to spend their free time whether in active or passive form. Besides general functions there were created 



new ones which fulfill all the needs of contemporary park usage, for this purpose there was built an underground garage near the 

main entrance. The plan revolves around the existing lake in the middle of the park. All the functional areas are situated around the 

lake of Békás, connected by the road system. The surface of the lake was increased a one-half time of its previous size. The 

enlargement and new design of the stream bed bring new functions and aesthetic pleasure to the site in the same time. There was 

built a new bridge, which provides new, different views in all the directions of the park. The rehabilitation of the park is an attempt to 

protect the biodiversity of Nagyerdő. The project took into consideration the importance of wildlife conservation and the further support 

of its significance in education of the next generation. For this purpose there was planned an educational trail and there were mounted 

animal shaped playground equipments which represent some native species. 

  



 



 



 



 



 





 

   



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


