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Megújult a Fürdőkerti Szabadidő Központ. Milyen funkciói vannak és milyen
jövőt jósol ennek a fejlesztésnek?
Egy mai igényeknek megfelelő, modern
szállót, konyhát, éttermi részt, teraszt, műfüves pályát adtunk át a közelmúltban és készülünk a további fejlesztésekre. Tervezzük,
hogy állandóan működő étteremmel bővüljünk, amely jól kiegészítheti a táborokra és
csoportokra alapozó konyhai kapacitásunkat. Ha megépül az ökoturisztikai központ a
gyermekjátszóházzal, a tematikus játszóparkkal, az erdei tanösvénnyel, a szabadtéri színpaddal, a „szürkemarha múzeummal” és mindezeket összekötjük a kerékpárút hálózatunkkal, egyedi turisztikai értéket hozunk létre.
Fejlesztjük a jelenleg is gazdag zöldfelületet,
egyfajta botanikus-kertet szeretnénk kialakítani, amely szervesen illeszkedik a Fürdőkert
múltjához és a Hajdúság jellegéhez.
A város sportéletével kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy milyen elképzelései vannak a város vezetésének ezzel kapcsolatban, különös tekintettel a szabadidős
és az ifjúsági sporttevékenységet illetően?
A Város korábban megfogalmazott elképzelései folytatódnak, vagyis mind a diáksport,
mind a versenysport számunkra egyaránt fontos. Egyik sem működhet a másik nélkül. Saját
gyermekeimen is látom mennyire fontos, hogy
a fiatal korosztály számára legyenek – nemcsak
a televízióban és újságban, hanem – lehetőség

szerint helyben lakó, itt sportoló példaképek is.
Ugyanez érvényes a versenysportra is,
ugyanis akkor van értelme nemzeti bajnokságban szerepelni, ha a tömegsport, az utánpótlás biztosított. Ezért létesítményfejlesztési- és
sport támogatási terveinket mindig ezen szempontok figyelembevételével fogalmazzuk meg.
Nemrég adhattuk át a Fürdőkert műfüves
pályáját, amelyet rövidesen követ egy másik,
reményeink szerint a belvárosban.
Elindítottuk a Városi Sportközpontban
a műfüves pálya teljes körű rekonstrukcióját, ezután a mára elavult műszaki állapotúvá
vált Sportcsarnok átalakítása következik. Nem
szeretnénk elrugaszkodni a valóságtól, egy a
böszörményi méretekhez illeszkedő „arénát”
szeretnénk kialakítani, amely a Város intézményfejlesztési stratégiájához illeszkedően eleget tenne a XXI. századi elvárásoknak is.
Az európai tradíciókat is követve nagy
hangsúlyt fektetünk a csapatok és az egyes
sportolók szellemi felkészítésére is, ezt Oktatási Központunkban folytatjuk és időről - időre valamennyi igazolt játékosunknak teljesíteni kell ezen elvárásainkat is.
Nem akarunk olyan célokat megfogalmazni, amelyek nem találkoznak a szurkolók és a
Város lakosainak elképzeléseivel, hiszen azt
látni kell, hogy egy-egy magasabb osztályban
történő szereplés súlyos tíz-, esetleg százmillióval terhelheti a Város működését.

Hogyan alakul a város és a Debreceni
Egyetem kapcsolata a jövőben?
Mivel a Debreceni Egyetemnek Hajdúböszörményben is működik intézménye, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, így természetesen a Város és az
Egyetem szoros együttműködést alakított ki.
Többször találkoztunk az Egyetem rektorával
és kancellárjával, a helyi vezetővel, Bálint Péter
dékán úrral szinte napi kapcsolatban vagyunk.
A város részéről minden olyan ötletet támogatunk, amely eredményeként Hajdúböszörmény jelen lehet a „nagy” Egyetem életében,
így mindig örömmel megyek a Karra, amikor Konferenciákon és egyéb rendezvényeken
üdvözölhetem az idelátogatókat. A legutóbbi szoboravatón is kifejezetten jó volt böszörményinek lenni.
Korábbi parlamenti kapcsolataim révén
igyekszem elősegíteni a Kar elképzeléseinek
megvalósítását, mint például a Nemzeti Népmesekutató Stratégiában való részvétel vagy a
gyógypedagógiai szak beindítása.
Amennyiben ezek megvalósulnak, illetve a
Dékán Úr által megfogalmazott célok – legalább is elindulnak – hatalmas fejlődés indulhat el, amely a hallgatói létszám további növekedését hozhatja magával.
Hajdúböszörménynek alapvető érdeke, hogy működjön, és főleg fejlődjön a Kar.
Ennek előmozdításáért minden tőlünk telhetőt megteszünk.
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Hajdúböszörmény városában több történelmi egyház is jelen van, milyen a viszony a
város vezetés és az egyházak között?
Valamennyi történelmi egyházzal, illetve
annak képviselőjével, vezetőjével igyekszünk
partneri viszonyt kialakítani, s bízom benne,
hogy nemcsak igyekszünk, hanem így is van.
Az egyházakat valóban stratégiai partnerként
kezeljük, hiszen céljaink nagyjából azonosak.
Alapvető kérdésben gyakran egyeztetünk,
amelyet mind az egyházak, mind magunk is
fontosnak tartunk.
Ahogy a korábbi időben, úgy a most induló pályázati ciklusban is számítunk a velük
való együttműködésre, nemcsak szellemi vagy
eszmei szinten, hanem támogatandó közösségként, fejlesztési célterületként is. Így történt például a főtér fejlesztése kapcsán a görög
katolikus templom esetében, vagy egy másik
pályázatunk keretén belül a Bocskai téri református gyülekezet megújult épületével.
A városban több helyütt láthatók az
elmúlt évek fejlesztései, néhány fontosabbat kérem elemjen ki ezekből!
Nehéz bármit is kiemelnem, hiszen a
szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztéstől a
Zeleméry Csonka torony környezetének rendbetételéig szinte bármelyiket említeném, mind
a kedvencem volt.
Ha kinézek az irodám ablakán a főtérre,
szinte mindig látok embereket, közösségeket, amelyek megerősítik azt, hogy igen is a
böszörményiek és a környékbeliek igényelték
és igénylik a fejlődést.
Jó érzés hallani nap, mint nap az ideérkező
vendégeket, állami vezetőket, akik többnyire gratulációval kezdik a beszélgetést, amely
a szépen rendezett, tiszta közterületeinkre
és utcáinkra vonatkozik. Ebben benne van a
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böszörményi emberek munkája, átvitt és valós
értelemben is: a beruházások nagy részét helyi
vállalkozók, böszörményi emberekkel végeztetik el, másrészt abban, hogy valóban tiszták, rendezettek közterületeink, tényleg benne
van a böszörményiek keze is. Természetesen
rengeteg feladat és probléma van, amelynek a
megoldása még várat magára, ezek képezik az
előttünk álló időszak megvalósítandó munkáit.
Mint tudjuk a Hajdú városok között létezik egy szoros együttműködés. Vannak-e új
fejlemények ezen a területen?
A történelmi Hajdú városok között valóban évszázados együttműködés van, amelyet
a közelmúltban megerősítettünk több alkalommal is.
Amint a nevük is utal rá, itt csupán városi
rangú településekről van szó, mely azt jelzi,
hogy valamennyinek van történelmi öntudata, komoly önállóság igénye és igen gyakran –
jó értelmében vett – vetélkedés is zajlik a települések között.
Fontosnak tartom, hogy a Hajdúsági Expón
valamennyi Hajdúváros Vezetője évek óta
jelen van. Az egyes települések önálló standdal mutatkoznak be, s túl vagyunk egy sikeres
Hajdúsági szakácskönyv kiadásán is.
Végül egy kényes kérdés. Szó volt a Bocskai Gimnázium átvételéről a református
egyház részéről, ezt azonban a szülők és a
diákok is leszavazták. Az önkormányzat
távol tartotta magát ettől a vitától. Mi a
véleménye a döntésről és az eredményéről?
A lassan 400 éves Bocskai István Gimnázium mindig is a környék és az ország egyik legjelentősebb középiskolája, szellemi bázisa volt.
Talán sokan nem tudják, hogy 1949-ig a
Református Egyház fenntartásában működött,
így teljesen jogosan merült fel, hogy az Egyház
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átvegye a Gimnázium működtetését és fenntartását. Talán azt is kevesen tudják, hogy az
állami átvétel után a Gimnázium nem a helyi
Tankerülethez, hanem a debrecenihez került.
Ezt nem jó szemmel néztük, hiszen az mégis
csak furcsa dolog, hogy a hajdúság és az ország
egyik legpatinásabb iskolájának jövőjéről nem
helyben, hanem Debrecenben döntenek.
Ebben a helyzetben egy felelős Városi Vezető kötelessége, hogy próbálja a lehetőségeket
felkutatni, így kerestem meg a Bocskai téri
Gyülekezetet felvetve az említett kérdést.
Mivel az Önkormányzat már eddig sem volt
fenntartója az Intézménynek, így mi érdemben
nem tudtuk befolyásolni a folyamatot.
Erről a kérdésről valóban a böszörményieknek kellett dönteniük, így nem kívántuk őket
semmilyen irányból befolyásolni.
Azt több alkalommal nyilvánosan is
elmondtam, hogy akár a mostani formában,
akár egyházi fenntartással is, egyaránt jól
működne – illetve működik is - a Gimnázium. Lehetőséget akartam biztosítani a helyi
közösségnek, ahhoz, hogy Ő dönthessen iskolánk jövőjéről.
A közösség a jelenlegi folytatás mellett döntött, amelyet a Város Képviselő-testülete is
megerősített, így marad minden a jelenlegi
formában.
A dolog érdekessége, hogy időközben a
jogszabályváltozás értelmében a Gimnázium
fenntartása visszakerül a helyi Tankerülethez,
ami szerintem mindannyiunk számára megnyugtató lehet. Szerintem akkor hibázott volna a Város, ha erre a lehetőségre (az egyházi fenntartásra) nem hívta volna fel a helyi
közösség figyelmét.

