
 

 

HOGYAN ÉRTÉKELI AZ ELMÚLT 10 ÉVET ÉS MIT VÁR ÖN 2003-TÓL? 

 

 

Tíz év elteltével – mintegy emlékezve az évkönyv elindulására – újra megkerestük körkérdésünkkel a 

Jászság közéletének képviselıit. A kontinuitást betartva újra levélben fordultunk azokhoz, akik 1993-

ban leírták véleményüket. Közülük nyolcan – egyesek más funkciót betöltve vagy nyugdíjasként  – újra 

vállalták véleményünk közzétételét. Ezen túl - a változásokat követve - a két választókerület 2002 

tavaszán megválasztott országgyőlési képviselıit is arra kértük, hogy válaszoljanak a címben feltett 

kérdésre. 

        

 

Az országgyőlési képviselık válaszai 

 

Gedei József 
 
Magyarország az elmúlt tíz évben nagy utat tett meg és nemzetközileg elismert, piacgazdaságra épülı, 
demokratikus jogállammá vált, ahol a rosszul szereplı politikusokat – szerencsére könnyen – le lehet 
váltani. Természetesen sokat kell még tenni közös jövınkért, amelyet leginkább az európai uniós 
lehetıségek fognak meghatározni. 
Ha Julius Cézár élne valószínőleg azt mondaná az Európai Unió és Magyarország viszonyát 
szemlélve, hogy „ A kocka el van vetve”. – a kocka el van vetve abban az értelemben, hogy 
Magyarország európai integrációjának nincs alternatívája. Abban a kérdésben, hogy Magyarország 
újra Európa szerves részévé váljon, lényegében minden józanul gondolkodó politikai erı egyetért. 
Csatlakozunk ahhoz az unióhoz, amelynek népei úgy döntöttek, hogy osztoznak a közös értékekre 
alapított békés jövıben, elutasítják a háborút és a terrorizmust.  
Csatlakozunk ahhoz az unióhoz, amely az emberi méltóság, a szabadság, az egyenlıség és a 
szolidaritás egyetemes értékein alapul, a demokrácia elveire és a jog szabályaira támaszkodik. 
Csatlakozunk ahhoz az unióhoz, amely a szabadság, a biztonság és az igazságosság térségének 
megteremtésére, a kiegyensúlyozott és fenntartható fejlıdés elımozdítására törekszik. 
Meggyızıdésem, hogy Magyarország lakóinak többsége ilyen értékekre épülı uniós Magyarországot 
szeretne, és abban reménykedik, hogy az unióban majd jobban élhet, több lehetıséghez juthat és 
legalább olyan büszke lehet majd magyarságára, mint ahogyan az ír ember büszke nemzeti 
hovatartozására. A magyar ember az ír, a francia, az angol, a spanyol, a holland emberrel egyenrangú, 
egyenlı esélyő, szabadságú és méltóságú „magyar uniós állampolgár” szeretne lenni. 
Tudjuk, hogy csatlakozásnak nincs alternatívája, a kocka el van vetve. Azonban nincs eldöntve az, 
hogy milyen mértékben veszünk részt az unió, illetve saját jövınk alakításában. Nincs eldöntve az, 
hogy tétlenek maradunk és mindent ráhagyunk a nemzetközi hatalmak és a tıkemozgás sodrására, a 
véletlenszerőségre vagy sem. Nincs eldöntve, hogy egyetértésre tudunk-e jutni itthon, és fel tudunk-e 
közösen lépni a nemzetközi fórumokon, vagy sem? 
A jövı nemzedéke azt várja a hazai politikai pártoktól, hogy - a választási idıszakot követıen – 
hagyjanak fel pártküzdelmeikkel, lépjenek fel közösen az EU tárgyalások során, a fiatalok gazdasági-
kulturális esélyei, emberi-nemzeti létünk jobbítása, a helyi társadalom munkaképességének fejlesztése 
érdekében. 
A kocka ilyen értelemben nincs elvetve – van esély a megbékélésre. Magyarország összefogást követel. 



 

Járvás István 

 

A rendszerváltás idején 1990-ben sokakkal együtt én is úgy gondoltam, hogy a változások lényegesen 

gyorsabbak, átfogóbbak és mélyrehatóbbak lesznek. Ezzel szemben azt is meg kell állapítanom, hogy 

nagyon messzire jutottunk az átalakulásban és küzdelmes idıszakon vagyunk túl. A mögöttünk 

hagyott 12 év nagyon sok tapasztalatot adott, nem lehetett megspórolni azokat. 

Az elkövetkezendı évektıl azt várom, hogy megkoronázzák a rendszerváltást és az Európai Unióba 

való belépésünk nyomán mindenki sikeresebbnek érezheti magát.   

 

Mizsei Béla  

 

Egészen más az alaphelyzet, mint 1993-ban volt. 1990-ben nem gondoltuk, hogy ide jutunk, ahol 

most vagyunk. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy Torgyán teljesen szétverte a Kisgazdapártot. A 

másik ok az, hogy Fidesz kitalálta, hogy kétpólusú politika kell, mert nyugaton is az van. Ennek 

rendelt alá mindent. Nagy visszatetszést keltett bennem, amikor a választások alatt katolikus vallásom 

püspöke azt mondta, hogy ne szavazzak a kis pártokra, ne akadályozzák a nagy pártot a kormány 

alakításában. Szerettem volna odakiáltani a püspök úrnak, hogy hát a koalíció mire való. Ha a nagy 

párt kormányt akar alakítani, akkor megegyezik  -nem bedarálja - a kis párttal. Akkor is érvényesül az 

igazság, mert azt gyakran a kis pártok képviselik. Ez annak idején nagyon szépen érvényesült a 

kárpótlási törvény meghozatalánál.  

Én egyébként azon már túl vagyok, hogy aszerint ítéljem meg az embereket, hogy milyen pártban 

vannak. Én aszerint ítélem meg ıket, hogy milyen emberek. Ezt az álláspontot egyébként Orbán 

Viktor is megközelítette, amikor a második forduló elıtt azt mondta, hogy ne pártokra szavazzanak, 

hanem személyekre. Újabban mondott más érdekes dolgot is, mégpedig azt, hogy a polgári 

közösségek várják a baloldaliakat is, mert itt már nincs jobb meg baloldal. Egy van a nemzet érdeke. 

Csakhogy a nemzet érdekét csak minél szélesebb körő demokráciával lehet megvédeni. A tüntetık ne  

hivatkozzanak 56-ra, mert 56-ban az volt a követelés, hogy többpártrendszer legyen és az oroszok 

menjenek ki.  

 

A 2003-as évtıl azt várom, hogy az MSZP-bıl a szocialisták szorítsák ki teljes mértékben az orthodox 

kommunistákat, és alakuljanak át valóban szociáldemokrata programmal bíró párttá.  

 

 

 

A polgármesterek válaszai 

 



Barabás Ferenc, Kocsér 

 

Sajnos a földrendezés nem oldódott meg elhúzódott a jelenlegi Kormány feladatául. Remélem 

lesz beleszólása az önkormányzatoknak a helyi Állami Földalap mőködtetéséhez. A mezıgazdaság 

sajnos folyamatos válságban van, nem törıdött a politika kellı súllyal a vidék gondjaival. Néhány jó 

termelıszövetkezet együtt maradt és vannak szerencsés jól gazdálkodó farmerek ill. külföldi 

érdekeltségő Kft-ék. A rnunkanélküliség térségünkben kezelhetı aki dolgozni akar kap munkát! 

összességében az 1993. évi elvárásaim nem valósultak meg álom maradt. 

 

2003-tóI azt várom, hogy béke legyen a belpolitikai életben és a haladásért a nemzet 

jobbításáért dolgozzanak képviselıink. Egyre inkább ellenszenvesnek tartom az EU viszonyulását a 

magyar csatlakozást illetıen. Ha kell hangosan ellenzem a népszavazáson a csatlakozás 

megszavazását. Egyre inkább úgy tőnik; a piac kell az EU-nak nem a mi termékeink ! 

İrömmel tölt el a határon túli magyarság józan gondolkodása, és annak még jobban tudok örülni, 

hogy kézzel fogható segítséget tudunk nyújtani - 80 évvel Trianon után - szülıföldjükön való 

megmaradásért. Lehet, hogy a kıvetkezı évben „egy lábbal” az EU-ban leszünk.  

Várom a jelenlegi kormány segítségét a kistelepülések finanszírozását illetıen, mert tovább nem 

szegényedhetünk. 

 

Fodor István Ferenc – Jászjákóhalma 

Volt ami bejött, volt, ami nem. Ha elgondolom, hogy mekkora kilátástalannak tőnı volt még ’93-ban 

a telefon- és gázhelyzet, akkor ma már mosolygunk ezen, hiszen hol van már a tekerıs, dugdosós 

telefon!? Ma már családonként több rádiótelefon áll rendelkezésre és községünk szélén Panon GSM 

torony áll. A lakások több mint felében gázzal főtenek. Különben mindössze egy évet tévedtem: ezek 

1995-re valósultak meg. 

Hát ami a nyugalmat illeti, az bizony módjával valósult meg. A szomorú az, hogy még néhány 

„kivénhedt ıskomcsi” itt a községben is eljátssza a szocdemet és a III. évezred elején még mindig ott 

tartunk, hogy ugyanazok akarnak megdönteni (nagy a valószínősége, hogy mikorra ez a vélemény 

megjelenik – már sikerrel is!), akik már 1993-ban is. Igaz persze, hogy álmomban sem gondoltam, 

hogy három cikluson át leszek polgármester és én viszem át a községet az új évezredbe! Így aztán 

akármi is a mostani választás eredménye, én már elégedett vagyok. 

A következı évtıl remélem, hogy a Jászságra jellemzı polgári oldal megerısödik. Tévedés ne essék: 

az embernek is két oldala van, tehát ez a politikai életben is így természetes, de az is, hogy az egyik 

felünk nem lehet aránytalanul nagyobb! A most vetélkedı korosztályunknak ki kell halni ahhoz, hogy 

béke legyen, mert túl sokat tudunk egymásról. Utódaink – néhány évtized múlva már – normális bal-

jobb kapcsolatban fognak politizálni. Akik az 1980-as években születtek! És ık talán már nem a 



szemétdíj ellen győjtenek aláírásokat, hanem saját meggyızıdésükbıl rúgják fenéken azt, aki 

teleszemeteli a határt. De addig még felköthetjük a Berény-Kom feliratú gatyát! 

 

 

Gyıriné Czeglédi  Márta - Jászfényszaru  

 

Érdekes, mikor az ember 10 évvel ezelıtti óhajaival találkozik, szinte szembesül korábbi önmagával 

vágyain keresztül, melyek természetesen nem magán természetőek.  

Ma a mobiltelefonok és internet világában micsoda furcsaság, hogy 10 évvel ezelıtt a legnagyobb 

igények egyike a vezetés telefon kiépítése volt. A munkahelyek teremtése, a gazdasági fejlıdés – ezt 

is ma is szívesen felvállalom. Legalább annyira, hogy végre kerüljenek el bennünket a természeti 

katasztrófák, amibıl sajnos kijutott nekünk az elmúlt idıben és azt remélem, hogy újabb 10 év 

elmúltán ezekre egyre nagyobb és pozitív ráhatása lehet a tudomány segítségével az embereknek. 

Még mindig aktuális a konszolidáltabb nemzetközi légkör-, a lokálpatriotizmus pedig olyan sajátos 

fogalom, amely mindig fokozható. Úgy gondolom az elmúlt 10 év jól szolgálta, hogy az újabb 10 

évben a környezetvédelem, egészségügy fejlıdésére legyen igény, az emberek komfortja pedig egyre 

növekedjék. A legfontosabbnak az egyes emberek együttmőködési készségének erısödését tartom és 

kívánom, mert ez feltételez egy gazdasági és politikai stabilitást, illetve így tudom csak feltételezni 

nagyobb egységek együttmőködését csapatok, országok, földrészek együttes fejlıdését.  

 

 

Magyar Levente Jászberény  

 

Nagyon érdekes és tanulságos volt összehasonlítani azokat az elvárásokat, amelyeket 1993-ban 

fogalmazott meg az ember az 1994. évi választási évvel kapcsolatban, visszatekintve a 2002-es 

választások elıtt. 

Az elvárások elsı része azóta sem teljesült. A politika, ha lehet, még fokozta a jelenlétét az élet 

minden területén, és abba a szférába, ahol a politikának kell játszania a döntı szerepet nem sikerült 

visszaszorítani. Sıt, olyan mértékben durvult el a politikai következtében a közélet, és olyan 

mértékben jelent meg ma már az önkormányzati területen is, amire eddig nem volt példa, s amely 

komoly aggodalomra ad okot. Ugyancsak nem valósult meg azóta sem az a feladat hatásköri reform 

és a hozzácsatlakozó finanszírozási reform az önkormányzatoknál, amely megadná az önkormányzati 

rendszer stabilitását. Talán remény van arra, hogy az EU csatlakozás közelsége megteremti ennek a 

nagyon fontos reformnak a megvalósulását. 

Ami a Jászságot és ezen belül Jászberényt érinti, nagyon sok olyan beruházás valósult meg részben a 

városban, részben összefogással a kistérségben, amelyre méltán büszkének kell lennünk. Ebben a 

nyilatkozatban még a telefonkérdés megoldása szerepelt a Jász Önkormányzatok összefogásával, 



azóta ez az összefogás kiegészült a dél-hevesi térség településeivel és egy európai szabványnak 

megfelelı hulladéklerakó megépítésére került sor. 14 jász település együttmőködésével elkészült egy 

pályázati anyag, amelynek keretében a jász települések szennyvízhálózata teljes körő kiépítése 

lehetıvé válik. Lehetséges, hogy ez a projekt lesz az elsı, amely a csatlakozás idıpontjában 

strukturális, vagy kohéziós alapokból kerül finanszírozásra. Az alsó jászsági települések közös 

fellépése kapcsán kiépült a Jászság teljes körő gázellátottsága, fejlesztésre került a kábeltelevíziós 

rendszer, mely fejlesztés még nem fejezıdött be, de remény van arra, hogy a Jászság egészében 

kiépítésre kerül ez a hálózat. 

A városban az infrastruktúra fejlesztése tovább folytatódott. Nagy beruházásként a kórház manuális 

blokkjának megépítésével a kórház-rekonstrukció második üteme fejezıdött be, és várhatóan 2003-

2004-ben folytatódik a hármadik ütemmel, és befejezésre kerül teljes körően a kórház 

rekonstrukciója. 

Az állapítható meg 1993-hoz képest, hogy a térség és ezen belül Jászberény városa töretlenül 

fejlıdött, az önkormányzatok a rájuk bízott vagyonnal megfelelıen gazdálkodtak és az önkormányzati 

rendszer jól szolgálja a lakosság elvárásait, és megfelel ezeknek. 

 

Papp József Jászszentlászló  

 

A válaszadás után tudtam meg, hogy a szennyvízcsatorna rendszer és tisztítótelep építési 

pályázatunkat elfogadták, így 1994-ben felépítettük a tisztítótelepet és hozzákezdtünk a 

csatornarendszer építéséhez, amely 60 millió Ft-ba került. Ugyanebben az évben 35 db építési telek 

kialakítása 5,5 millió Ft-ért, és egy piaccsarnok építése 2,5 millió Ft-ért. Erdısítéshez földterület 

vásárlás 1 millió Ft-ért. 

A pályázati lehetıségekkel úgy a központi, mint a megyei, nagyon sok lehetıséget kaptunk. Az elmúlt 

10 év alatt 1993-tól 2002-ig fejlesztésre fordítottunk 622 millió Ft-ot, amely egy ekkora településtıl 

szép teljesítmény. A 2003-as évtıl további lehetıségeket várok az eddigi tapasztalatokat figyelembe 

véve 30-40 milliós fejlesztési lehetıséget. 

 

 

Szabó Gyula Jászágó 

 

Átgondolt községtervezés, fejlesztés volt a kitőzött célja az önkormányzatnak. Ezt részben meg tudtuk 

valósítani. Ennek oka: az önkormányzatokra egyre több feladatot rónak, míg a támogatás köre egyre 

szőkül. Ésszerő gazdálkodásra és takarékoskodásra kényszerül az önkormányzat. Megoldásra az 

eredményes pályázatok adnak segítséget: Így sikerült utjainkat járhatóvá tenni, elértük, hogy a 

legsőrőbben lakott utcákat szilárd burkolattal láttuk el. Ez útjainknak 68 %-át jelenti. 



Közmővesítés területén a. telefonhálózatot kiépítettük, de sajnos a telefon alapdíj nagysága végett 

sokan már lemondták, vagy átálltak mobilrendszer használatára. Gáz bevezetése megvalósult, s 

pályázatok megnyerésével minden intézménynél ezzel főtünk. Intézményeink fenntartásánál 

legnagyobb gondot a gyermeklétszám csökkenése okozza. Így az állami támogatás csak az iskola 

mőködésének 45 %-át fedezi.  

Összevont intézménnyé vált az iskola, klubkönyvtár, óvoda. Új neve: Általános Mővelıdési Központ. 

Az iskolában létrejött az osztályok összevonása: 1-3. osztály, 2-4. osztály, 5-6. osztály, a 7, 8. osztály 

önálló csoportként mőködik. A Klubkönyvtár szolgáltatja a könyvkölcsönzést, szakköröket mőködtet 

/kézimunka, népdalkör/ s az Ágóiak Baráti Egyesülete mőködtetésében segít. 

Munkahely a községben nem létesült, a helyzet mégis javult, mert a Samsung jászfényszarui gyára 

munkalehetıséget biztosított a bejárók számára. 

Sajnos a helybeli zöldáru felvásárlása még a mai napig sem megoldott. Erre keresünk lehetıséget 

lengyel kapcsolatok létrehozásával. 

A helytörténeti és iskolamúzeum jól mőködik, egy tájház létrehozása segítené mőködését, de sajnos 

erre anyagi lehetısége az önkormányzatnak nincs. 

Jászsági Emlékhely megvalósulására még remény sincs, hiszen a Nemzeti Múzeum régészeinek 

munkája megszőnt, a feltárt helyeket betemették, s jelenleg gazdálkodás folyik e helyen. 

Vártunk egy olyan ország vezetést, amely a lakosság életét szebbé teszi, s ez megvalósult. Ezzel 

szemben nem váltunk boldogabbá, mert a győlölködés és az önzés uralkodott el minden területen. 

 

2003-ra fellendülı gazdasági életet, növekvı támogatást, megbékélést, biztonságot várok. 

 

Szikra Ferenc Jászárokszállás 

 

 

1993-ban azt írtam, hogy csodák nem várhatók hazánk életében. Mit mondjak? - Nem is lettek. Lett 

viszont egy szépen fejlıdı, stabil gazdasági helyzettel rendelkezı ország, amely köszönhetıen 

állampolgárai kemény munkájának, kitartásának, ma a térség egyik legfejlettebb országaként kopog 

az Európai Unió ajtaján.I993-at követıen bizony volt eset, amikor szorosabbra kellett húznia 

nadrágszíjat, hála istennek az óta már újra lehetett rajta engedni is. Bár a nyugdíjasok és fiatalok 

helyzete ma sem könnyő, hazánknak ma is sok gondja van, mégis jobb itt élni mint tíz évvel ez elıtt. 

Ugyanakkor nagyot csalódtam, amikor vártam a választópolgárok nagyobb politikai kultúráját, a 

toleranciát, az indulatok visszafogását. Vártam, hogy az ország szekerét irányító testületbe (parlament, 

önkormányzatok),  olyan emberek kerülnek, akiket nem saját boldogulásuk, hanem országunk, az 



adott település boldogulása vezet. E helyett a hazai politizálásban még mindig a kicsinyeskedés, az 

adok-kapok, az egyéni és párt ambíciók hajszolása a túlnyomó. Bízom benne, hogy egyszer ezen is túl 

tudunk lépni. 

Szőkebb hazánkban, a Jászságban, ahogyan azt 1993-ban még csak reméltem, sikerrel fejezıdött be a 

telefonhálózat és a gázrendszer kiépítése. Ehhez fogható közös nagyberuházás azóta is alig akadt 

térségünkben. A fejlıdés azóta is vitathatatlan, bár még sajnos nem általános. 

Ami egyéni sorsomat illeti: 1993-tóI még öt évig dolgoztam polgármesterként, majd 1998-ban - 12 év 

után - a választók döntése nem mellettem szólt. Ezt tudomásul vettem, és hála istennek azóta is 

megtaláltam egyéni boldogulásomat, kiélhetem ambíciómat, segíthetek nagyon sok embernek. 

Mit várok 2003-tóI? Túl a parlamenti választásokon most már arccal elıre kellene fordulni, és egy 

akarattal a nemzet boldogulása, az Uniós csatlakozás követelményeinek teljesítése kell, hagy legyen a 

cél kormányon levınek és ellenzéknek egyaránt. 

Az ezután következı önkormányzati választásokon pedig új arcokat a képviselı testületekbe! Közért 

tenni akaró, értelmes, ambiciózus fiatalokat, akik új lendületet képesek venni. és adni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


