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Néhány rövid szóban már beszéltünk a megyei 
jogú városi címről. Kérem, fejtse ki bővebben, milyen 
lehetőségeket rejt ez magában!

Hajdúböszörmény 1876-ig a Hajdúkerület 
székhelye, annak megszűnte után kezdetben 
rendezett tanácsú, majd megyei város volt egé-
szen 1950-ig. Városunk tehát egyértelmű vesz-
tese volt a korábbi közigazgatási átalakításoknak: 
úgyis felfoghatjuk, hogy a megyei jogú címmel 
kárpótolnák városunkat és az egész egykori kerü-
letet. Jelenleg 23 megyei jogú város van hazánk-
ban és bizonyára sokan emlékeznek rá, hogy a 
modern városok program keretein belül Minisz-
terelnök Úr valamennyi ilyen kategóriájú város-
sal külön fejlesztési megállapodást kötött, egyen-
ként több tízmilliárdos összeggel.

Nem panaszkodhatunk mi sem, de azért lát-
ható, az más nagyságrend. A megyei jogú város-
oknak ráadásul a felhalmozásin túl a működési 
finanszírozása is magasabb.

A Debreceni Egyetem megvásárolta és felújítot-
ta a Rákóczi utcai iskolát, amelynek falai között 
képzeli el a gyógypedagógus képzést. Milyen kere-
tek között sikerült ez, és mik voltak az előzményei?

Egészen pontosan az Egyetemi Kar számára 
30 évre használatba adtuk az épületet. Az Egye-
tem és a Kar vezetése komoly fejlesztési elkép-
zeléseket fogalmazott meg, amelyek újabb okta-

tási épületek bevonását tették szükségessé. Talán 
sokan nem tudják, de hat szakon BA (főiskolai 
képzés) folyik, szociálpedagógiából pedig egye-
temi, azaz MA képzés is indul. Közös progra-
mokon dolgozunk, a legnagyobb a fürdő terü-
letén tervezendő fejlesztő centrum. A közel fél 
évszázados helyi felsőoktatás sok szép időszakot 
megélt már, a mostani kilátások alapján elmond-
ható, hogy további fejlődés várható, hiszen pél-
dául jelenleg nincs elég kollégiumi férőhely, és 
a hallgatói létszám még néhány évig növekszik, 
vagyis rövidesen kollégiumot kell építeni.

Úgy tudom, hogy a további fejlesztések között 
szerepel a fürdő területe is. Tulajdonképpen mit is 
takar ez a fejlesztés?

Ahogy említettem az Egyetemmel és a helyi 
Karral közösen egy különleges fejlesztő cent-
rum kialakításán dolgozunk, amely a gyógype-
dagógus hallgatók számára gyakorlati hely, kuta-
tó bázis és gyógyító központ is lesz. A szállóval, 
élményfürdővel, fejlesztő egységekkel rendelkező 
intézmény több száz új munkahelyet hozna létre. 
Megvalósulásával nemcsak hazai, de nemzetközi 
szinten is egyedi létesítménynek adnánk helyet.

A Debrecenben induló BMW üzem milyen hatás-
sal lehet Hajdúböszörmény munkaerőpiacára?

Mivel városunktól 10 perc távolságra lesz a 

gyár, így vélhetően sokan fognak ott dolgozni, 
persze ez csupán feltételezés. Az ingatlanpiac 
már megmozdult, de ezt mindenki érzi. Soha 
nem voltak ilyen magasan a lakásárak, mint 
manapság, ez részben a kormány által meghirde-
tett családi otthonteremtési programnak köszön-
hető, de mivel más településekről költöznek ide 
a városba, nyilvánvaló a leendő nagy ipari fej-
lesztések hatása is. Nagyon jó helyen vagyunk, 
így készülnünk kell a BMW pozitív hatásaira. 
Együttműködési megállapodást kötöttünk a deb-
receni EDC Fejlesztési Ügynökséggel, amely a 
nagy gyárak beszállítóit telepíti a térségbe. Épp 
most kezdjük a nyolc hektáros ipari parkunk 
infrastrukturális fejlesztését, ahol óriási tartalék 
terület is található. A tankerülettel egyeztetve a 
Középkerti Általános Iskolában magyar-német 
két tannyelvű oktatást indítunk.

Szépen megújult a Kálvin téri park, szellős, sok 
paddal épült. Erre milyen anyagi lehetőségei vol-
tak a városnak?

Természetesen pályázati forrásokból kezd-
tük el rendbe rakni parkjainkat. A területi ope-
ratív program keretében nagy ívű zöldfelü-
let fejlesztésbe kezdtünk. Nemcsak a Kálvin 
téren, de a II. világháborús emlékmű környe-
zetében és a Hajdúkerület utcán is megszé-
pültünk, úgy szerettük volna, hogy a gyerekek 
és a fiatalok is otthonra leljenek, ezért is ala-
kítottunk ki játszóteret, illetve telepítettünk 
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„okos padokat”. Megújul a Hajdúkerület utca 
teljes szélességében, az Újvárosi utca szintén, 
illetve már zajlik a Művelődési Központ bel-
ső modernizálása, s rövidesen kezdjük a Pető-
fi utcai rendelő építését.

Volt egy terv arról, hogy Bocskai István koronáját, 
amelyet a szultántól kapott (és sohasem hordott), nálunk 
is kiállítják, de aztán ez biztonsági elégtelenségek miatt) 
meghiúsult. Várható a közeljövőben újabb, Bocskaihoz 
kötődő relikvia vagy műalkotás bemutatója?

Én inkább a Művésztelep állandó kiállítását 
szeretném már „megnyitni”. Ez két szempontból 
is időszerűbb lehet: egyrészt reálisabbnak tűnik, 
másrészt 55 év után már nagyon időszerű.

Milyen programok várhatók a 
városban ezen a nyáron?

Néhány érdekes eseményt ízelí-
tőként ajánlok:

Augusztus 1-jén nyitja kapu-
it a „DESZ-KEXX Fesztivál”. A 
Könnyűzenei Extrémsport Fesz-
tivál három napos programja első-
sorban a fiatalokat várja a böször-
ményi strandfürdő mellett kialakí-
tott területen.

Augusztus 3-án Országos 
Fogathajtó Versenyt szervezünk a 
Kinizsi téri lovaspályán.

A „XXVI. Hajdúhét 
Összművészeti Fesztivál” gazdag 
programokkal, kiállításokkal, nép-
zenei-, könnyűzenei koncertekkel, 
színházi előadásokkal és más szóra-
koztató rendezvényekkel kényezte-
ti vendégeit egy héten át, augusztus 
16-19. között a Bocskai István téren.

Augusztus 8-11. között rendez-
zük meg a Hajdúsági Expo-t, amely 
a Traktorhúzó Magyar Kupaverse-
nyeinek helyszíne is, emellett nagy-
szabású mezőgazdasági gépkiállítás 
és termékbemutató várja az érdek-
lődőket.


