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SZEKERES IMRE VÁROSAVATÓN ELHANGZOTT BESZÉDE 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Jászkisér Város Polgárai! 
 
Szívbıl jövı örömmel köszöntöm Önöket Jászkisér várossá 

nyilvánításának alkalmából! Boldog vagyok, hogy az itt élık régi vágya most 
teljesült, és a Jászság egy újabb települése kapta meg e kitüntetı címet. 

A mai ünnepi napon egy sok esztendıvel korábban fogant gondolat 
válik valósággá, hiszen az itt élık már a rendszerváltást követı években 
megfogalmazták egykori jussuk, a városi rang visszaszerzésének vágyát.  

A városi címet azonban nem adják ingyen, a siker azon múlik, hogy a 
kezdeményezés mögött létezik-e valódi elszántság és tenni akarás. Egy 
település ereje ugyanis nem a lelkek számában van, hanem abban, hogy a 
helyben élık mennyire elkötelezettek a közös ügy iránt. A várossá 
nyilvánítási eljárás során a döntéshozók értékelik a pályázó nagyközség 
infrastrukturális fejlettségét, intézményhálózatának kiépítettségét, a térségben 
betöltött szerepét, de mindannyian tudjuk, hogy a legfontosabb a közösséget 
összetartó erı, a helyi közösség fejlıdését akaró szándék, mely nélkül nincs 
elırelépés egyetlen településen sem.  

Jászkiséren példamutató módon nyilvánult meg ez az erı, hiszen 
több generáció lelkiismeretes munkájának eredménye a városi cím elnyerése. 
Az itt élı igyekvı, dolgos polgárok képesek és hajlandóak az értelmes 
erıfeszítésekre. Az ı tevékenységüknek, szorgalmuknak köszönhetı, hogy 
mőködnek azok az intézmények és szolgáltatások, melyek nélkül nem 
járhatott volna sikerrel az önkormányzat kezdeményezése. Büszke vagyok 
arra, hogy országgyőlési képviselıként az elmúlt másfél évtizedben magam is 
támogathattam a helyben lakók erıfeszítéseit.  

Közös fáradozásunk eredményeként kiépült a telefon-, a gáz-, és a 
szennyvízcsatorna-hálózat, kialakult a hulladékgyőjtés és szállítás kistérségi 
rendszere, így a település közmőellátása teljessé vált.  

A kormány és az Európai Unió segítségével sokat tettünk Jászkisér 
megközelíthetıségének javításáért is. Az M3-as autópálya hatvani 
lehajtójának megépítése, illetve a Jászberényt elkerülı út kialakítása lehetıvé 
tette, hogy az ország távolabbi térségeibıl ide látogatók gyorsabban és 
kényelmesebben utazhassanak. Az Újszász–Jászkisér közötti út felújítása, és 
a Jászkisért Péllyel összekötı út megépítése pedig biztonságosabbá tette a 
mindennapok közlekedését, legyen szó akár a munkahelyre járásról, akár az 
iskolába utazásról.    
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Közel félmilliárd forintos európai uniós támogatás felhasználásával 
újjávarázsoljuk az általános iskola és az óvoda épületeit, hogy a helyi 
gyermekek is a kor követelményeinek megfelelı körülmények között 
tanulhassanak. E célt szolgálják az önkormányzat által a közelmúltban 
elnyert pályázati támogatások is, melyek új taneszközök megvásárlását, a 
pedagógusok tovább-képzését, az oktatási intézményekben zajló szakmai 
munka színvonalának folyamatos emelését segítik.  

 Jászkisér vezetıinek elırelátását és bölcsességégét dicséri, hogy 
fejlesztési elképzeléseiket áthatja a térségi szemlélet, és igyekeznek olyan 
intézményeket fenntartani, olyan közszolgáltatásokat szervezni, melyekkel a 
környezı települések lakosainak életét is könnyebbé teszik.  

A Jászsági Támogató Szolgálat itt mőködı telephelye, a társulási 
formában fenntartott általános iskola és óvoda, a több tízezer ember 
biztonságát óvó köztestületi tőzoltóság létrehozása, a fizioterápiás kezelések 
biztosítása, valamint a mentıállomás mőködésének támogatása mind kitőnı 
példája a fokozott térségi szerepvállalásnak, mely nélkülözhetetlen feltétele a 
várossá válásnak.  

A környezı vidékre gyakorolt pozitív hatás nem csupán e területeken 
tapasztalható, az itt mőködı 244 vállalkozás ugyanis sok olyan embernek is 
munkát ad, akik nem Jászkiséren élnek. Igen változatos e munkáltatói kör, 
hiszen megtalálhatóak a kisebb kereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek 
csakúgy, mint a nagyobb ipari üzemek.  

Meghatározó jelentıséggel bír, hogy itt foglalkoztatja közel 900 
munkavállalóját az Alsó-Jászság legnagyobb ipari létesítménye, a MÁV FKG 
Kft., és számos embernek biztosít megélhetést a B-Metal Kft. és a Rádiusz 
Bt. 

Bár ma már kevesebben élnek a mezıgazdaságból, mint egykor, a 
családi gazdaságok és agrárvállalkozások még mindig fontos szereplıi a 
helyi gazdasági életnek. A növénytermesztés és a szolgáltatások terén végzett 
munkájára tekintettel közülük is kiemelkedik a Jászkiséri Agroszöv Zrt. A 
környék sok gazdálkodója számára jelent jövedelmet termékeinek 
értékesítése, melyre a rendszeresen megtartott helyi piacon folyamatosan 
lehetıség nyílik.  

Egy város arculatát azonban nemcsak az anyagi javak minısége és 
mennyisége határozza meg, a városi lét sajátja a pezsgı szellemi élet, a 
nagyszámú civil szervezıdés sokszínő és szerteágazó tevékenysége. Jászkisér 
erıs kulturális hagyományokkal rendelkezik, és évrıl-évre visszatérı, rangos 
eseményeknek ad otthont. Elég csak megemlíteni a Pendzsom Nemzetközi 
Néptánc Fesztivált, a Pünkösdi Vigadalmi Napokat, a sportnapokat vagy az 
„Apáról-Fiúra” Népi Gyermekjátékok bemutatóját. A kulturális örökségünk 
megırzése iránt elhivatottak hozták létre és mőködtetik ma is a Csete Balázs 
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Helytörténeti Győjteményt és a Honismereti Egyesületet, melyek 
országszerte ismertté tették Jászkisér nevét. A hagyományok ápolása révén az 
elmúlt nemzedékek által teremtett értékek megismerhetıek maradnak a jövı 
generációk számára is.  

Komoly szereppel bír a harmincnál is több civil szervezet, melyek 
aktivitásukkal nagymértékben hozzájárulnak a település kulturális erejének 
gyarapításához. Közös rendezvényük, a Civil Majális minden esztendıben 
egyik színfoltja a helyiek életének.   

E rövid áttekintés is meggyızıen bizonyítja, hogy Jászkisér méltó 
tagja lesz a magyarországi városok családjának. A kitüntetı cím elnyerése 
erkölcsi elismerés az elmúlt évek áldozatos településfejlesztı munkájáért, és 
ezért meghatározó állomás, de nem végállomás.  

Olvastam olyan véleményt is, ami megkérdıjelezte az Önök közös 
erıfeszítését. Sıt azzal a váddal illetett, hogy csak közbenjárásomra kapta 
meg Jászkisér a városi rangot. Vállalom, hogy mindent megtettem, hogy 
elnyerjék ezt a címet. Vállalom, hogy évek óta támogattam a pályázatot. 
Vállalom, mert Jászkisér közössége megérdemli. A várossá minısítés 
önmagában nem cél, hanem egy eszköz a továbblépéshez. Biztos vagyok 
benne, hogy a 135 év után visszanyert rangnak való megfelelés vágya a 
továbbiakban is erısíti a kiséri polgárok lokálpatriotizmusát, és acélozza 
elszántságukat, hogy immár az új lépték szerint haladják meg a jelent, és 
építsék a jövıt.  

Az önkormányzat jelenleg is komoly beruházásokat készít elı. Az 
ivóvízminıség-javító programban való részvétel, a csapadékvíz-elvezetı 
rendszer korszerősítése, és egy új fıtér kialakítása javítják majd a kisériek 
életminıségét, erısítik a városias jelleget.  

A városi státusz ugyanakkor a jövıben is megköveteli a térség 

iránti felelısségérzetet, a helyi fejlesztési feladatok végrehajtása mellett az 
Alsó-Jászság fejlıdésének elımozdításában vállalt elkötelezettséget.  

Az elért eredmények feljogosítják Önöket, Jászkisér lakóit, hogy 
bizalommal nézzenek a jövıbe. További munkájukhoz, az önkormányzat 
városépítı tevékenységéhez, egyéni boldogulásukhoz sok sikert kívánok! 

Szívbıl gratulálok Önöknek. 
 

 


