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Tisztelt Polgármester Úr! Ahogyan annak 
idején a termelőszövetkezetekben mondták, itt 
a zárszámadás ideje. A megvalósult fejleszté-
sek a városban, a cikkben, a térképen találha-
tóak. Egy egyszerű kérdés: melyik volt a leg-
nehezebb, a legnagyobb és a szívéhez legin-
kább közel álló?

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Önnek biztos 
könnyű a kérdés, nekem azonban nem annyi-
ra. Valamennyi beruházást sajátomnak érez-
tem, vagyis együtt éltem napi szinten a prob-
lémákkal és persze a végén közösen örültünk 
a sikeres befejezéseknél. A legnehezebb talán 
a Népi Mesterségek Házának kialakítása volt, 
a legnagyobb a szennyvíztelep kármentesítése 
volt, bár hasonló nagyságrendű munkák indul-
nak rövidesen még: a Fürdőkert fejlesztése, vagy 
a „Zöld város kialakítása” program is ilyenek 
lesznek. Sok kedvencem van, az egyik a Hajdú 
Tanya rendbetétele és a hozzá kapcsolódó Haj-
dúsági Vágóhíd és a Húsfeldolgozó építése. Ha 
elkészül a mintaboltunk, akkor egy csodálatos 
egység jön létre: a szántóföldtől a terített asz-
talig lefedünk mindent és még termékboltunk 
is lesz, s mindez önkormányzati tulajdonban!

Mint tudjuk, a jó munkához jó munkatár-
sak is kellenek. Hogyan értékeli a Polgármes-
teri Hivatal és az Önkormányzat teljesítmé-
nyét az elmúlt öt évben? Működik-e valami-
lyen értékelő módszer, amivel mérhető az elvég-
zett munka mennyisége és minősége?

Teljes mértékben egyetértek a kérdés első 
felében szereplő megállapítással, ilyen szin-
tű összetett munkát kizárólag közösen, csa-
patban lehetséges elvégezni. A hivatal veze-
tői és dolgozói jó szakemberek, évente 70 
ezer ügyiratot, mintegy húsz testületi ülés 
és közel 100 bizottsági ülés anyagát keze-
lik, illetve az azokon hozott döntéseket vég-
rehajtják. Rengeteg pályázatot készítünk és 
nyújtunk be, ezek – amennyiben nyertesek – 
visszakerülnek hozzánk és szintén a kollégá-
im menedzselik. A hozzánk hasonló nagysá-
gú települések többnyire magasabb létszám-
mal dolgoznak, így hosszú távon nekünk is át 
kell gondolnunk a létszámgazdálkodásunkat. 
Alapvetően elégedett vagyok a dolgozókkal, 
bár a vezetői értekezleteken nem mindig a 
dicséret hangzik el részemről.

A Város Napjára készülünk. Erőt merít-
het-e a ma embere a múltból, és megfelelően 
őrizzük-e az örökséget?

Családfakutatásom során rengeteg érde-
kes anyaggal találkozom. Elődeink követke-
zetes városfejlesztési elvek mentén dolgoztak. 
Mindennek rendje volt. A társadalmi egyen-
lőtlenségek, a szegénység, a járványok, hábo-
rúk mind–mind nehezítették életüket, mégis 
volt egy íve a fejlődésnek. Ma már természe-
tes, hogy a gimnázium városunk egyik ékes-
sége, de gondoljunk csak bele! Egy évtized-
del azután, hogy a XVI. század végére erő-

sen fogyatkozó Böszörménybe költöztek a 
hajdúk, már iskolát alapítottak. A gazdagabb 
családok első fiukat taníttatták, többnyire 
ügyvédnek, tanárnak. A gazdák apáról fiúra 
örökítették birtokaikat, jószágaikat, hosszú 
távra terveztek, nem a „mának éltek”. Erős, 
gazdag, óriási határral rendelkező várost 
hagytak ránk. Hogy megfelelően őrizzük-e 
az örökséget, én nem tudom megítélni, min-
denesetre nagyon tisztelem az ő munkájukat, 
ugyanis eredményesek voltak. Böszörmény 
létezik, szépül, de hogy évszázadok múlva 
mi lesz, hogy lesz, azt nem tudom, vagy-
is az én munkám – a mi munkánk eredmé-
nyességét mások fogják értékelni. Azt csak 
remélni tudom, hogy lesznek, akik egyálta-
lán értékelhetik majd.

A vezetői személyiség egyik fontos területe 
a kritika kezelése. Ön hogyan viseli a táma-
dásokat, vagy épp ellenkezőleg, tudja-e mi 
szól a polgármesternek és mi Kiss Attilának?

Ha olyan embertől érkezik a bírálat, aki-
nek adok a véleményére, illetve, ha lát-
szik, érződik a segítő szándék, azt átgon-
dolom. Amikor azonban csak az akadékos-
kodás, vagy a divatos, közösségi oldalakon 
zajló mocskolódás folyik, azzal nem szok-
tam foglalkozni. Komoly kérdéseket nem az 
internetes, többnyire névtelenségbe burko-
lódzó oldalakon szoktunk megvitatni. Az 
ajtóm (és minden vezetőtársamé is) nyitva 
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áll mindenki előtt, bármilyen ügyben szí-
vesen meghallgatunk bárkit. A döntéseket 
és az odavezető előkészítő munkát egyéb-
ként is közösen szoktuk elvégezni, s min-
den alkalommal kifejezetten kérem a kollé-
gákat, mondják el véleményüket. Nem biz-
tos, hogy mindent helyesen látok és nyilván 
senki sem érthet mindenhez.

Mik a tervei a jövőben, ha újra megválasztják?

Rengeteg előkészítés alatt álló feladat tornyo-
sul az asztalomon. Dolgozunk a megyei jogú 
várossá válás, az Egészségügyi Fejlesztő Cent-
rum, a zöld korona vízió előkészítésén. Ezek 
olyan volumenű változások, fejlesztések, ame-
lyek alapvetően befolyásolják a jövő Böszörmé-
nyét, vagy Böszörmény jövőjét. Széles társadal-

mi összefogás, bonyolult előkészítő munka vár 
azokra, akik megvalósítják. A napi munkában a 
városüzemeltetés erősítése, az ipari park „bela-
kása” kiemelt feladat lesz. Így a ciklus végén 
köszönöm a Hajdúsági Tükör szerkesztőségé-
nek az elmúlt évek munkáját, remélem a lap a 
következő évek, évtizedek meghatározó helyi 
szellemi műhelye lesz. A Tükör olvasóinak jó 
egészséget, sikeres, boldog életet kívánok!
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1 Hajdúböszörmény Városi Szennyvíztisztító telepének kármentesítése

2 A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás települési szilárdhulladék 
lerakóinak rekultivációja

3  Bocskai István Általános iskola Benedek utcai konyhájának korszerűsítése

4 Kálvineum épületében található konyha és étkező korszerűsítése

5 Hajdúböszörmény az idősekért, a Fazekas Gábor Idősek Otthona korszerűsítése

6 Volt Zsinagóga épület felújításának I . üteme, raktár épület bontása

7 Városi közvilágítási rendszer korszerűsítése

8 Az Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai fej-
lesztése

9 Kerékpárút szakasz felújítása a 35 . sz . főút mentén (Aldi és Temető között)

10 Szociális bérlakások felújítása a Déli-Lucernás városrészben

11 Térfigyelőkamera és internet rendszer kialakítása a Déli-Lucernás városrészben

12  Kincskereső Óvoda energetikai felújítása és közösségi funkciót is betöltő tornaterem-
mel történő bővítése

13
Szilárdburkolat kiépítése és csapadékvíz-elvezetés a Martinovics Ignác, Görgey Artúr, 
Kandó Kálmán és Kőrösi Csoma Sándor utca hiányzó szakaszain, az Esze Tamás utca 
forgalmasabb szakaszának felújítása, buszperon kialakítása;

14 Baltazár Dezső utca felújítása

15 Szoboszlói utca felújítása

16  Fürdőkerti ifjúsági szálló kialakítása

17  Műfüves labdarúgópálya kialakítása a Fürdőkertben

18 Városháza bővítése, Kormányablak kialakítása

19 Napelemes rendszer telepítése a Hajdúböszörményi Polgármesteri hivatal épületére

20  Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása

21 Hajdúböszörmény Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

22  Pótlólagos szennyvízcsatornázás és ivóvízhálózat építési projekt előkészítése a város 
nem lefedett területeire

23  Weszprémy utcai óvoda felújítása, bővítése

24 Weszprémy G . utca felújítása

25  Kerékpártárolók kialakítása a városközpontban

26 Vágóhíd építése

27 Húsfeldolgozó üzem építése

28 Húsfeldolgozó üzem működéséhez további termelő eszközök, gépjármű beszerzése .

29  Hét vezér utcai óvoda bővítése

30 Vásár téri kerékpárút kialakítása

31 Hajdúsági Múzeum működéséhez kapcsolódó informatikai fejlesztések több ütemben

32 Hajdúsági Múzeum állandó kiállításának fejlesztése több ütemben

33 Többfunkciós kiállítótér és kávézó kialakítása a Hajdúsági Múzeumban (Múzeumpresz-
szó kialakítása)

34 Káplár Miklós emlékház állandó kiállításának kialakítása

35 Művüves labdarúgópálya kialakítása a Tizenhárom vértanú utcán

36  Kondipark kialakítása a Tizenhárom vértanú utcán

37  Streetball pálya kialakítása a Tizenhárom vértanú utcán

38 Vinotéka kialakítása a Deák F . utcán

39 Almáskert kialakítása

40 Szőlőültetvény kialakítása

41 Üveg csomagolási hulladék gyűjtésének fejlesztése

42 Városi Sportközpont műfüves, nagyméretű futballpályájának felújítása és műfüves, kis-
méretű futballpályájának sátor borításának megvalósítása

43 Városi Sportközpont élőfüves pályájának lelátó korszerűsítése

44 Városi Sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése, sportterének felújítása 

45 Hajdúböszörmény szélessávú passzív optikai hálózatának (GPON) fejlesztése

46 Polgári u . 92 . sz . tájház Löki porta épület mestergerenda cseréje, Polgári u . 94 .sz . tájház 
megrepedt, megsüllyedt falszakaszainak megerősítése, cseréje

47 Népi Építészeti Felújítási Program 2017 . program megvalósítása a Tájházak területén .

48 Hajdúsági Népi Mesterségek Háza és Oktatóközpont kialakítása

49  Kálvin téri I . világháborús emlékpark és szobortalapzat felújítás

50 Művelődési ház mögötti II . Világháborús emlékpark felújítása

51 Új játszótér kialakítása a Főtérhez csatlakozóan a Hajdúkerület utcán

52 Zöld fal kialakítása a Múzeum udvaron a Városi Könyvtár épülete előtt

53 Attila utca felújítása

54 Karap Ferenc utca felújítása

55 "A" típusú elektromos töltőoszlop telepítése Hajdúböszörmény városában

56  Hajdúböszörményi Városi Bölcsőde eszközbeszerzése

57  Szociális Szolgáltatási Központ energetikai korszerűsítése

58 Szociális Szolgáltatási Központ infrastrukturális fejlesztése, átalakítása

59 Modell kísérleti program a szociális alapszolgáltatások funkcionális összekapcsolására

60  Munka és ügyintézés szabadsága a gyermekbarát Hajdúvárosban

61 Szervezetfejlesztés Hajdúböszörmény Város Önkormányzata részére

62 Kerékpárosbarát települési cím elnyerése

63 Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) befektetőbarát település programhoz való 
csatlakozás

Megvalósult fejlesztések Hajdúböszörményben
2014-2019 között
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