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Varga Gyula

Tervek és eredmények
Beszélgetés Kiss Attila polgármesterrel

A General Electric távozik Hajdúböszörményből,
de az üzem megmarad, amit a Tungsram cég visz
tovább. Milyen pontokban egyezett meg a város a
Tungsrammal, illetve milyen hozadéka lehet ennek
a cserének?
Valóban, több éves bizonytalanság után reményeink szerint végre rendeződött a GE helyzete.
Pontosan még nem tudjuk, hogyan fog működni
a cég, az azonban bizonyos, hogy ismét Tungsram lesz a neve, s hogy új piacokat keres, és részben új profillal megy tovább, illetve a helyi gyár
terjeszkedni szeretne. A tulajdonos Joerg Bauer
úrral többször is találkoztam, aki komoly fejlesztési elképzelésekről tájékoztatott.
Az Európai Uniótól kapott támogatás összege folyamatosan csökken a következő években, mit
jelenthet ez a magyar gazdaságnak, amely a 4%-os
gazdasági növekedést a kormányzati ciklus végéig
szeretné fenntartani. Másrészt az önkormányzatok számára mit hozhat ez a jövőben?
Az már évek óta valószínűsíthető, hogy 2020
után jóval kisebb támogatásokat kapunk majd az
Uniótól. Ez arra késztet bennünket, hogy a közvetlen brüsszeli forrásokat ismerjük meg, illetve váljunk alkalmassá a fogadásukra, azok aránya ugyanis nem változik jelentősen. A magyar
gazdaság már ma sem az Uniós források miatt
pörög, hisz például az Önkormányzatok támogatására biztosított több ezer milliárdos TOP
pályázatok még most indulnak, vagyis ezek
hatása majd csak a következő évektől jelentkezik. Mielőtt valaki azonban szobrot emelne az

Unió jótékony támogatása láttán, megemlítem,
hogy hazánk hasonló nagyságrendű adó és vám
bevételről mondott le a csatlakozáskor, tehát
nem adományról van szó az EU részéről.
Hajdúböszörményben, annak ellenére (hogy
nincs első osztályú futballcsapatunk) gazdag sportélet van. Milyen eredményeket értek el sportolóink
és hogyan tervezik az önkormányzat és az egyesületek az együttműködést?
Az ország 33. legnépesebb városa vagyunk.
Ez alapján vicces lenne, ha első osztályú csapatot
szeretnénk működtetni, legalábbis önkormányzati pénzből. Azt pedig látnunk kell, hogy jelenleg nincs olyan vállalkozói támogatás, amely a
városi forrásokat kiegészítené. Többet pedig a
jelenlegi teherbíró képességünk nem enged meg.
Ennek ellenére szép évadot zártak csapataink.
A legkisebbektől a felnőtt korosztályig mintegy
850 igazolt sportolónk van.
Futsalos lányaink megvédték bajnoki címüket, ami a sportágban sem gyakori, nemhogy
Böszörmény életében. Minden elismerésem
az övék: a szakvezetés, a játékosok és az egyesület (HTE) óriási bravúrt hajtottak végre. A
férfi csapat szinte 100 százalékos teljesítmén�nyel nyerte a megyei bajnokságot, amely szintén dicséretes. Több utánpótlás csapatunk ért el
kimagasló eredményt, néhányan az első osztályt
ostromolják. Ez azt mutatja, hogy jó műhelymunka folyik a szakosztályban.
Kézilabdában is remekül teljesítettünk, a női
csapat megnyerte az NB II-t, de mindkét nem-

ben a többi korosztály is a dobogón végzett.
Kosárlabdában és röplabdában is versenyképesek vagyunk a megyében.
A feladatunk, hogy plusz forrásokat, szponzori támogatásokat tudjunk behozni a rendszerbe, hiszen az ún. TAO támogatást kizárólag az
utánpótlás finanszírozására lehetséges fordítani,
a versenysport működtetéséhez pedig a jelenlegi keretek szűkösek.
Kérem Polgármester Urat, foglalja össze az
elmúlt években megvalósult fejlesztéseket és a terveket a következő időszakra.
A legnagyobb fejlődés a startmunka rendszerében történt. Közel félmilliárd forint támogatással átadtuk a Hajdúsági Vágóhidat és a Húsfeldolgozót, így az Önkormányzat végre a szántóföldtől az asztalig minden területen jelen van:
a saját területünkön megtermelt zöldséget, növényeket feldolgozzuk, illetve a Hajdú Tanyán
tenyésztett jószágot levágjuk, a feldolgozóban
pedig konyhakész állapotba hozzuk. A Hajdú Tanyán teljesen rendbe hoztuk a korábban
leromlott ólakat, épületeket, modern körülményeket biztosítunk az állatoknak.
100 millió forintos támogatással és 40 milliós önrésszel felújítottuk a ’80-as években épült
Városi Sportcsarnok épületét, illetve műfüves
pályákat alakítottunk ki a Tizenhárom Vértanú utcán és a Fürdőkertben.
Csoportszobával bővítettük a Csillagvár
Óvoda Hétvezér utcai telephelyét, amely évtizedes problémát oldott meg: mostantól vala-
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mennyi középkerti gyermeket fel tudjuk venni óvodába.
Az első TOP pályázatunk már befejeződött:
10 millió forintos fejlesztést hajtottunk végre a
Városi Bölcsődében: játékokat, szakmai anyagokat, informatikai eszközöket szereztünk be
pályázati forrásból.
Hajdúböszörményben korábban sokaknak volt
szőlője és gyümölcsöse a szőlőskertekben. Mára a szőlőskertek
jelentős része elhagyatott, illetve megváltoztak a tulajdonosok és a lakosok is. Mit tervez a
város ezzel a területtel a távolabbiakban?
16 szőlőskertünk van, amelyek egy része mára szégyenletes állapotba került. Az elmúlt
évtizedekben az ország több
területéről költöztek be szegény, lecsúszott családok az
itt található pajtákba, főként
azokban a kertekben, ahol
elektromos áram van. Egyesek a mindenkori városvezetést hibáztatják, mintha bármi köze lenne/lett volna hozzá. Azt azért figyelmébe ajánlanám ezeknek a nagyon okos
embereknek, hogy a pajtákat,
viskókat valakik eladták nem
egyszer bizonytalan külsejű
embereknek. Talán kérdezzék meg őket, miért gondolták, hogy jó tulajdonosai, gazdái lesznek azok, akik ott laknak ma is.
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Nos, sajnos a város egykori kedvelt szőlőskertjei ma jelentős problémát jelentenek. Egyelőre a további beköltözéseket folyamatos jelenléttel, ellenőrzésekkel sikerült leállítanunk. A
kormány támogatásával mezőgazdasági projekteket indítottunk el. A Bocskai szőlőskertben
almaültetvényt létesítettünk a szükséges kiegészítőkkel (öntözőrendszer, jégháló stb.). Jelenleg
zajlik Bodán egy újabb pályázati forrásból a sző-
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lőültetvény telepítés, illetve rövidesen kezdődik
a Rákóczi kert megközelítését javító útfejlesztés.
Tervünk, hogy egyfajta példát mutatva vonzóvá tegyük a szőlőskerti gazdálkodást és, hogy
valódi eredményeket érjünk el. Mindezeket 40
millió forinttal támogatta a kormány eddig. Szeretnénk, ha a szőlőskertek újra a munka, a pihenés, valamint a szórakozás helyszíneivé válnának.

