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Élhető város, ez a gondolat, egészen pon-
tosan cél elérése foglalkoztatja mostanában 
Hajdúböszörmény vezetését. Mitől élhető egy 
város? – tettük fel a kérdést Kiss Attila pol-
gármesternek.

A városfejlesztéssel foglalkozó szakembe-
rek rengeteg szempontot vesznek figyelembe 
a kifejezés értelmezésekor, illetve az elismerő 
cím odaítélésekor. Mi, a városfejlesztéssel és 
irányítással gyakorlatban foglalkozó emberek 
általában azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy 
a lehető legjobb életminőséget biztosítsuk az 
itt élőknek. Hajdúböszörmény ideális hely 
ilyen szempontból, hiszen a közszolgáltatá-
sok kielégítő minőségűek, rendelkezünk alap- 
és középfokú köznevelési, szociális, egészség-
ügyi és kulturális intézményekkel, jól fejlődő 
egyetemi kar működik a városban, elérhetősé-
günk kifejezetten jónak mondható. Az elmúlt 
két év statisztikai mutatói alapján az ország 
egyik legbiztonságosabb települése vagyunk, 
nincsenek közlekedési dugók, fél órán belüli 

távolságra kórház, színház és repülőtér talál-
ható többek között.

A célunk, hogy a jelenlegi mutatóink ne 
romoljanak, s hogy vonzóbbá tegyük Böször-
ményt.

Hogyan lehet ezt elérni?

Olyan fejlesztési célokat fogalmaztunk meg, 
amelyek növelik térségi szerepünket, erősítik 
gazdasági önállóságukat és idecsábítják, itt 
tartják a fiatalokat. Olyan programokat indí-
tunk, amelyek növelik a helyi identitástuda-
tunkat, szeretnénk elérni például, hogy minél 
több gyerek Böszörményben legyen középisko-
lás. Sokan azért viszik Debrecenbe gyermekü-
ket, mert azt hiszik, hogy ott jobb középiskolák 
vannak, ez óriási tévedés. A Bocskai Gimnázi-
um a napokban kapott egy olyan országos elis-
merést, amely az iskolában folyó tehetséggon-
dozó munkát értékelte, hazánkban összesen 
38 középiskola, a megyében rajtunk kívül egy 

kapott ilyen magas kitüntetést. A pedagógiai 
hozzáadott érték szerinti középiskolai rang-
sorban a Gimnáziumunk az ország 20. legjobb 
iskolája, előttünk nincs debreceni intézmény. 
Ez azért nem rossz! A Széchenyi Középisko-
la és a Veress is sorra hozza a jó eredménye-
ket, nincs oka senkinek kishitűségre. Ráadá-
sul, az a diák, aki ide jár iskolába, nem uta-
zik fölöslegesen órákat, több ideje marad más 
hasznosabb dolgokra.

Fontos mutató a foglalkoztatás szintje: 
folyamatos tárgyalásban vagyunk befektetők-
kel, akik nálunk akarnak fejleszteni, munka-
helyet teremteni.

A ciklus végére az összes önkormányza-
ti épületet szeretnénk felújítani energetikai-
lag, sok tízmillió forintot megtakarítva ezzel 
évente.

Milyen nyertes pályázatai vannak a város-
nak?

A területi operatív programból eddig 11 
pályázatunk bizonyult sikeresnek, összesen 3,3 
milliárd forint értékben. 667 millió forintból 
fejlesztjük a Nyugati ipari parkot és az odave-
zető utat, az Újvárosi utcát. Több energetikai 
projektünk is lesz, felújítjuk a Szociális Szol-
gáltató Központot és a Polgármesteri Hiva-
talt, illetve a Művelődési Központ színház-
termét, teljesen átépítjük a Napsugár Óvoda 
Weszprémy utcai épületét, bekötjük a Fürdő-
kertet a városi kerékpárút-hálózatba, bővítjük 
az ottani játszóteret és a szálláshelyeket, sza-
badtéri színpadot alakítunk ki, újabb sport-
pályákat, ökoturisztikai bemutatóközpontot 
és a szürkemarha út megyei központját hoz-
zuk létre. A Polgári utcán folytatjuk a csapa-
dékvíz elvezető csatornahálózat építését, bővít-
jük a Bölcsőde eszköz és játéktárát, modern 
háromszintes egészségügyi rendelőt alakítunk 
ki a Petőfi utcán, városi zöldfelületi katasztert 
és fejlesztési tervet készítünk. Felújítjuk a Kál-
vin téri parkot, és a templomkertet a reformá-
tus gyülekezettel, galériát és civil házat alakí-
tunk ki a régi tüdőgondozóban, parkolóhelye-
ket létesítünk, fejlesztjük a Hajdúkerület utcát 
és a környezetét.

Még az idén csoportszobával bővül a Csil-
lagvár Óvoda Hétvezér utcai épülete, illetve 
Startos forrásból elkészül a vágóhíd szomszéd-
ságában a városi húsfeldolgozó üzem.

Ezzel teljes termékpályát biztosítunk: a saját 
földjeinken megtermelt takarmányon hizlal-
juk a Hajdú tanyán a jószágot, majd a vágóhíd 
után a saját feldolgozónkban készterméket állí-
tunk elő. Egészséges, ellenőrzött, jó minőségű 
élelmiszerrel látjuk el konyháinkat.

A General Electric bejelentette, hogy 
eladják a Lighting üzletágat. Ez érinti a 
böszörményi gyárat is?

Sajnos igen, egyelőre csupán telefonon tájé-
koztattak, de azt megerősítették, hogy a helyi 
gyár eladása is napirenden van. Hangsúlyozták, 
hogy szakmai befektetőkkel tárgyalnak, vagy-
is a további foglalkoztatás a cél. Bízom ben-
ne, hogy ez így is lesz, többet ebben a kérdés-
ben nem tudunk tenni. Ez egy multinacioná-
lis nagyvállalat döntése, nekünk az a dolgunk, 
hogy befektetőket keressünk, akik egy esetle-
ges rossz változat esetén minél több dolgozót 
át tudnak venni. Ezért indítottuk el a Nyugati 
Ipari Park fejlesztését, még akkor is, ha a helyi 
kamara vezetőinek ez nem tetszik. Országo-
san is az elsők között készítettük el a Befekte-
tés-ösztönző programunkat. Mi akkor tudunk 
versenyképesek lenni a térségben, ha munka-
helyet hozunk ide. Aktívan közreműködünk 
a volt Tesco helyén kialakítandó logisztikai 
központ előkészítésén, a Külügyminisztérium-
mal folyamatos tárgyalásban vagyunk befek-
tetők felkutatásában. Nagyon nem kívántuk a 
GE körül mára kialakul helyzetet, ugyanak-
kor láttuk a veszélyt, ezért indítottuk említett 
programjainkat és beruházásainkat.

Gyakran megfordul a Debreceni Egye-
tem helyi karán. Miért tartja fontosnak az 
együttműködést?

A kar szerepe meghatározó városunk és tér-
ségünk életében, bár gondolom Tanár Úrnak 
ezt nem kell hangsúlyoznom. Debrecenen 
kívül a megye egyetlen települése, ahol önál-

ló Kar működik, nem is akárhogy. A közel-
gő névváltoztatás is jelzi (Debreceni Egye-
tem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai 
Kar), hogy óriási lépésekkel halad az Intéz-
mény előre. Az Egyetem vezetésével foly-
tatott tárgyalások során mindig kifejtettem, 
hogy várospolitikai jelentőségű számunkra a 
Kar léte, s hogy minden eszközzel támogat-
juk a fejlesztését. Rendkívüli jelentőségűnek 
tartom, hogy a gyógypedagógia szak indításá-
val további fejlesztéseket fogalmazott meg az 
Egyetem, a szociálpedagógia mesterszak pedig 
egy valódi ajándék volt a jubileumát ünneplő 
képzés számara. Dékán Úrral és a helyi veze-
téssel napi kapcsolatban vagyunk, valódi egy-
mást segítő felfogásban dolgozunk.

A főteret lassan belakja a város. Folytató-
dik a fesztiválsorozat?

Hajdúböszörmény közösségi és kulturá-
lis élete múltjához méltó. Városunkban min-
dig is kiemelkedő közösségek működtek, így 
van ez ma is. Legnagyobb rendezvényeink is 
hozzájuk kötődnek, ami azért fontos, mert 
így valós, alulról jövő igények alapján, és nem 
városi parancsra történnek az események. Gyö-
nyörű főterünk kiválóan alkalmas nagyrendez-
vények, fesztiválok lebonyolítására, ezt nem 
csupán mi állítjuk, hanem azok a szerveze-
tek is, akik idehozzák programjaikat. A meg-
szokott eseményeken túl újak is lesznek, s ter-
mészetesen a többi helyszín is beszáll a sorba. 
A lap megjelenése körül túl leszünk a Jam-
boreen, majd következik a Cifraszűr Találko-
zó, a Művésztelep, augusztusban pedig min-
den héten nagyrendezvények: a Hajdúhét, az 
Expo és a Kexx országos rangú programok.  

A Bezermeni Vigasságok mellett új kezdemé-
nyezésként először rendezik meg a Hajdúbö-
szörményi Chili Fesztivált. Sokan nem tud-
jak, de ezek a rendezvények több ezer vendé-
get vonzanak minden évben városunkba, ami 
a szálláshelyek, vendéglátóhelyek forgalmán 
látszik meg.

Ez utóbbiak körében segítjük a teraszok, 
kiülős helyek létesítését, ezzel is vonzóbbá, 
fiatalosabbá téve tereinket.

Néhány éve örömmel jelentette be, hogy 
városi fenntartásba került a Hajdúsági 
Múzeum. Hogyan értékeli az eltelt idősza-
kot?

A Parlament Kulturális Bizottságában majd 
egy évtizedig harcoltunk azért, hogy a Múze-
umok kerüljenek a helyileg illetékes Önkor-
mányzatok kezelésébe. Az időszak bennünket 
igazolt, bár nyilván vannak még megoldan-
dó feladatok, de komoly eredményeket értünk 
el. Folyamatos az állandó kiállítás megújulása, 
izgalmas időszaki kiállításokat láthattunk, a 
kutatómunka pedig kiemelkedő. Több tudo-
mányos konferencia és kiadvány, a jövő generá-
cióinak szóló régésztáborok jellemzik a Múze-
um tevékenységét.

Májusban az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen vettem részt egy kötet bemutatá-
sán, ahol a leendő Rektor is elismerően szólt 
a Múzeum és az Egyetem közötti együttmű-
ködésről. A közeljövő legfontosabb nem szak-
mai célja az épület teljes felújításának elindítá-
sa. Az egykori kerületház sajnos nem a mienk, 
így nem lesz könnyű, de szeretjük a kihíváso-
kat, így beleállunk ebbe is.

Hajdúböszörmény, az élhető város
Varga Gyula beszélget Kiss Attila polgármesterrel


