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A városról, a megyéről, a régióról, az egyetemi karról
és a multifunkcionális csarnokról

Interjú dr. Magyar Leventével, Jászberény polgármesterével

Dr. Magyar Levente tizennégy éve Jászberény polgármestere. A magyar
közigazgatás elismert szakembere európai politikus. 1991 óta a Kisvárosi Önkormány-
zatok Országos Érdekszövetségének elnöke. Ez a szövetség – amelyet manapság 100
magyar kisváros alkot – választotta az Európa Tanács Helyi Önkormányzatok és
Régiók Kongresszusának állandó tagjává 1996-ban. Az Önkormányzati Szövetségek
Tanácsának soros elnöke, a Magyar Városok Szövetsége társelnöke. Számos
alapítvány kuratóriumának tagja, a legkülönbözőbb ágazati érdekegyeztető fórum
résztvevője. 1993-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje kitüntetésben
részesült, 1997-ben az ,,Év polgármestere” lett, 2003. március 15-én a belügyminiszter
,,A Köz Szolgálatáért érdemjel” arany fokozatát adta át Jászberény polgármesterének,
majd 2003. augusztus 20-án Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Köztársasági
Érdemrend Tiszti Keresztjét adományozta dr. Magyar Leventének.

– Kitüntetései, elismerései fölsorolásából, s abból, hogy négyszer választották
meg Jászberény polgármesterének, kitűnik; helyben népszerű, ugyanakkor országosan
is elismert politikus. Ez alatt a tizennégy év alatt egyszer sem fordult meg a fejében,
hogy előbbre lépjen a politikusi ranglétrán, s tapasztalataival akár Jász-Nagykun-
Szolnok megyét, akár az országos, a ,,nagypolitikát” szolgálja?

– Nem, erre nem gondoltam! A megyei önkormányzatot, mint földuzzasztott
gazdasági-műszaki ellátó szervezetet nem tartom a jövő magyar közigazgatása au-
tentikus szervének, az országos politikában pedig jórészt leosztottak a funkciók. Az
egészségügy – ahol esetleg számításba kerülhettem volna – sohasem volt az SZDSZ
tárcája. Azt sem tartom hátránynak, hogy jól érzem magam Jászberényben, őszintén
örülök azoknak az eredményeknek, amelyeket elértünk és még inkább drukkolok
azoknak a céloknak a beteljesüléséért, amelyeket meghoz a közeljövő. Az sem utolsó
szempont – legyünk őszinték –, hogy olykor riasztó, ami a nagypolitikában történik.

– 1945. február 16-án a nyugati határszélen, Szentgotthárdon született.  A
szent-gotthárdi gyerek hogy került a Jászságba?

– Háborús gyerek vagyok, véletlenül születtem éppen Szentgotthárdon. A
szüleim a front elől menekültek nyugatra és én ott kívánkoztam a világra.

– Honnan, miért menekültek?
– Családom – apai ágon – nagybányai. Édesapámat, néhai dr. Magyar Leventét

Észak-Erdély visszacsatolását követően bízták meg vegyészmérnökként a nagybányai
Feniks vegyipari vállalat igazgatásával. Ez az a gyár, ahonnan 2000. februárjában a
Tiszán végigsöpört cianid-szennyeződés kiindult. Édesapám igazgatósága nem bizo-
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nyult hosszú életűnek; tartalékos tüzér századosként szolgálatra hívták be. Abban az
egyenruhában kényszerült menekülésre, a történelem során immár másodszor Nagy-
bányáról. Először Trianon kötött útilaput a talpa alá. Magyarországon letette a közjogi
szakvizsgát és Jászapátiban a Tiszavidéki Banknak lett az igazgatója. Ott ismerkedett
meg édesanyámmal, úgyhogy fele részben partiumi, fele részben jász vagyok.

– Merre sodródtak tovább a háborúban?
– Ausztriáig jutottak, ott estek, estünk amerikai fogságba, majd az amerikaiak

visszaadtak bennünket Magyarországnak. Budapestre kerültünk, édesapám a Gyárké-
mény és Kazánépítő Vállalatnál kapott munkát. Gyerekkori nyaraimat azonban
leginkább Jászapátiban töltöttem a rokonoknál. Az egyetem elvégzését követően
feleségem Jászdózsán kapott fogorvosi állást, az tűnt ésszerűnek, hogy én is vele
jöjjek. A jászberényi Erzsébet Kórház sebészeti osztályán helyezkedtem el 1974
szeptemberében.

– Minden erejével, minden idegszálával orvosnak készült. Érettségi után
többször nekirugaszkodott a felvételinek, öt évig dolgozott az egészségügyben, míg
elkezdhette az egyetemet. A jászberényi kórházban végigjárta a ranglétrát; alorvos,
adjunktus, főorvos. Közben letette sebészi szakvizsgáját. A nyolcvanas évek második
felében három évet dolgozott sebész szakértőként Algériában. Minden az egész-
ségügyhöz kötötte. Hazai, és nem kizárt, hogy további nemzetközi szakmai karrier
várta. Arra a szakmára, a gyógyításra tette föl életét. Aztán belépett a Szabad De-
mokraták Szövetségébe és Jászberény polgármestere lett. Most már úgy tűnik, végleg
a sterilizálóban hagyta a szikét. Hogyan élte meg a rendszerváltást, miként érlelődött
meg elhatározása, hogy addigi élethivatásáról, a gyógyításról a politikára vált?

– Amikor visszatértem Algériából, a kórházi osztályon új helyzet fogadott. Az
addigi főorvost fölmentették. Mivel helyből nem lehetett pályázni, és az SZDSZ
komoly szándékkal fordult hozzám a polgármesterséget illetően, elfogadtam a párt
ajánlatát.

– Soha, egy percre sem bánta meg döntését?
– Nyilván akadtak percek – többször is –, amikor nehezen viseltem el a köz-

szolgálattal óhatatlanul együtt járó gáncsoskodást, meg nem értést. Egy településen
mindenért a polgármester felel. Azért is, amiről valójában édeskeveset tehet, de hát
éppen ő a polgármester. Manapság sem ritkák azok a percek, amikor úgy érzem; ma-
radtam volna inkább hasi sebész! Ám, ha elmúlnak, és Magyarország, benne Jászbe-
rény rendszerváltás utáni történetét végiggondolom, úgy vélem, talán mégsem baj,
hogy szakmát váltottam és lehetőségeimhez képest részese, sőt olykor – ha nem tűnik
szerénytelenségnek – előmozdítója lehettem a pozitív történéseknek.

– Több mint egy évtizedes európai tanácsi munkája mit érlelt meg Önben?
– Rengeteg tapasztalatot. Bekerültünk – társaimmal együtt – egy addig isme-

retlen, új kulturális környezetbe, amelynek egyik legfőbb erénye a tolerancia, a más-
ság minden szintű elfogadása. Másként aligha tanácskozhatnának békésen 46-48 euró-
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pai ország küldöttei Strasbourgban. Rá kellett döbbennem, mennyire hiányoztak Ma-
gyarországon a kiegyenlítő mechanizmusok a szociális segélyezésben, a munkanél-
küliség kezelésében, úgyszólván a teljes humán szférában. Az Európai Unió nem
fölösleges, hiábavaló, üres struktúrákat akar ,,ránk erőltetni”! Ellenkezőleg. A sokat
kárhoztatott bürokrácia arra való, hogy a közpénzeket irányítottan és ellenőrzötten le-
hessen elkölteni. Joggal várja tőlünk azt, hogy a megfelelő célra szánt összegek a köz
javát szolgálják, és felhasználásuk pontosan követhető legyen. Megnyílt annak a lehe-
tősége számomra, hogy bennem is föloldódjanak azok a belénk ivódott feszültségek,
amelyek a nem tudásból fakadtak, abból, hogy mi egy egészen másfajta rendszerben
nőttünk föl, abban szocializálódtunk; vajon, hogyan néznek most ránk és mi magunk
hogyan szemléljük magunkat? Saját magunk meggyőzését követően a többi volt szo-
cialista országbeli küldöttel együtt meg kellett győznünk a nyugat-európaiakat arról,
hogy nem vagyunk másfajta állampolgárai Európának, és mi sem törekszünk másra,
mint amit ők képviselnek.

– Okozott-e nyelvi problémát megbízatása?
– Nem, mert angolul és franciául beszélek.
– A Strasbourgban évente megtartott kongresszuson kívül milyen feladatoknak

kellett eleget tennie?
– Többfélének is. Egyedi megbízatásként csaknem valamennyiünket beosz-

tottak egy-egy országba az ottani választások tisztaságának ellenőrzésére. Én Ukrajnát
kaptam, ahová sajnos más elfoglaltságom miatt végül is nem tudtam kimenni. Az
Európa Tanács Egészségügyi Bizottságában foglalkoztunk pl. a kórházak állapotával
és felzárkóztatásuk lehetőségével, a cigányság, azaz a kisebbségek helyzetével is.

– Mire jutottak kórházügyben?
– Arra, hogy az egészségügy minden ország saját és sajátos nemzeti ügye. Még

ajánlásokat sem lehet egységesen megfogalmazni, akkora a különbség mondjuk az
ukrán, vagy a román kórházak között. Nincs általános megoldás, csak az illető
országra szabott egyedi.

– A magyar egészségügy ezer sebből vérzik. Egy-egy horzsolást behintőpo-
roznak, aztán vagy ugyanott, vagy másutt fakad föl a fekély. Jászberényt sem kerülte
el a baj: az Erzsébet Kórház – az Ön korábbi munkahelye – szülészeti-nőgyógyászati
osztályának munkatársai ,,lázadtak föl” túlmunkájuk ellen. Ön orvosként és
polgármesterként egyaránt kutyaszorítóba került?

– Miután tisztázódott számomra miből adódik a feszültség az osztály orvosai
és az igazgató között, határozottan mondhatom, nem! Olyan munkajogi vitáról volt
szó, amit a kórházigazgató nem tudott kezelni, ezért a kórház tulajdonosához, az
önkor-mányzathoz fordult. Orvos voltam, pontosan ismerem kollégáim helyzetét. Az
egész-ségügy iránti elkötelezettségemet sohasem fogom megtagadni. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy nekem személy szerint szolidaritást kell vállalnom olyannal, ami a
többség érdekei ellen hat.
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– Ezért talán neheztelnek Önre volt kollégái…
– Neheztelhetnek, de ismétlem: ketté kellett választanom a város érdekét –

amelyet előterjesztésemben valóban én fogalmaztam meg – és az adott osztály or-
vosainak vélekedését.

– Milyen döntés született?
– Az önkormányzat fölhatalmazta a kórház igazgatóját, hogy bármely lépést

megtegyen az osztály munkájának normalizálása céljából.
– Ezzel az ügy lezárult?
– Tulajdonképpen igen. Ugyanakkor az érintett hat orvos személyiségi jogi pert

indított ellenem és a kórházigazgató ellen, mert szerintük hamisan állítottuk, hogy
megtagadták a munkavégzést.

– Fáj Önnek ennek az ügynek a ,,kihordása”?
– Persze, hogy nem esik jól, ám ugyanúgy el kell viselnem, mint más viták más

támadásait.
– Megalakul-e a Jászság Köztársaság?
– Értem a kérdést. Ha alaposan megvizsgáljuk a magyar történelmet, hamar

rájövünk, hogy az ezer évesnek hirdetett megyerendszer korántsem ezer éves, tehát
önmagában nem érv a megyék megtartása mellett.

– Különösen nem érvényes Jász-Nagykun-Szolnok megyére! A megye neve is
csak a rendszerváltást megelőző identitásküzdelmekben bővült három tagúvá, addig
csak Szolnok megyének hívták. Ez a megye az Alföld szívében az 1876-os
közigazgatási rendezéskor jött létre; a Jászságból, a Kunságból, a Tiszazugból és a
Tisza-mentéből. Akkor vált Szolnok megyeszékhellyé, amikor gazdasági erejét, la-
kosságának számát és társadalmi kisugárzását tekintve kisebb, erélytelenebb város
volt, mint a Jász-Kun Kerület korábbi székhelye, Jászberény, vagy a Kunság
,,fővárosa” Karcag. A 20. század első felében kiépültek Szolnokon a megyei intéz-
mények, majd a szocializmus évtizedei duzzasztották a ,,kreált megye” izmos szék-
helyévé a Tisza-parti várost. A kérdés az most már; mi legyen a megyék sorsa, hogyan
alakuljon a régiók feladata? Mindez persze egyetlen fő szempontból érdekes: mit kell
tennünk a magyar vidék felemelkedéséért, elnéptelenedése megakadályozásáért?

– Ahhoz, hogy a vidéki ember teljes jogú állampolgárnak érezze magát, meg
kell teremtenünk a normális élet feltételeit – beleértve a munkahelyet, a munkale-
hetőséget, a kulturálódás, a sportolás lehetőségeit is –, és ki kell építenünk az ezt szol-
gáló infrastruktúrát. 1991-ben eldőlt, hogy a megye önálló bevétellel nem rendelke-
zik, kizárólag a meghatározott célra ,,leosztott” állami pénzt osztja tovább, és működ-
teti abból intézményeit; pl. a megyei kórházat, a megyei könyvtárat, a megyei múzeu-
mi hálózatot, a megyei pedagógiai intézetet, a fennhatósága alá tartozó tanintézeteket
és sorolhatnám. Erre mondtam, hogy ez a megye nem más, mint egy jókora gazdasági-
műszaki ellátó szervezet. Világosan látszik az is, hogy a ránk erőszakolt hét tervezési,
statisztikai régió ebben a formában nem váltja be a reményeket. Ha saját régiónkat,
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az Észak-Alföldit vesszük szemügyre, azt látjuk, hogy alapvető összetartó ereje
hiányzik. A Jászság legnagyobb része észak felé, Heves megye és Szlovákia irányába,
valamint a Központi régió, azaz a főváros agglomerációja, Gödöllő felé orientálódik
és nem a mostani régió természetes központja, Debrecen felé. Ha komolyan vennénk
bizonyos tudományágak ajánlásait és megnéznénk az EU régió kritériumait, hamar
rájönnénk, hogy Kelet-Magyarország és az Alföld valójában egy-két régió, a Du-
nántúlt mondjuk a Balaton osztja ketté, és a középső, valamint az északi országrész
is megtalálja szer-ves kapcsolatain keresztül jól meghatározható helyét. Érzékeljük,
hogy az Európai Unióban ezermilliárdos fejlesztési pénzek állnak rendelkezésre,
amelyeket a mai régi-ós struktúrákban képtelenek vagyunk lehívni a földrajzi
adottságok, a közigazgatási megfontolások, a kiépítetlen infrastruktúrák, az
érdekütközések, az összetartó erők, vagy az EU-kritériumok hiánya miatt. A politika
hihetetlen mértékben befolyásolja, akadályozza az alkalmas struktúrák kialakulását.

– Mit tegyünk?
– Meg kell alakítani, közigazgatási egységekké kell szervezni a régiókat valódi

központokkal, önkormányzattal.
– Térjünk vissza Jászberénybe! Történetének legnagyobb költségvetésével

gazdálkodik az idén a város önkormányzata. A fejlesztésekhez elnyert állami támoga-
tásokkal együtt tizenegy milliárd forinthoz közelít Jászberény várható bevételeinek
összege. (Összehasonlításul: Szolnok, a 80 ezres megyeszékhely 2004. évi költség-
vetése 21 milliárd forint.) A kormányzati takarékosság nem érinti Jászberény
beruházásait: elkezdődik a várost elkerülő út építésének előkészítése, a könyvtár
bővítése és egy fedett műjégpályát is magába foglaló, multifunkcionális sportcsarnok
érdekében is megtörténnek az első lépések. Az említettek külön-külön hatalmas
horderejű, a város fejlődését új pályára állító beruházások. Mégis, engedje meg, hogy
egy jóval kisebbről, az Állatkertről és környezetéről kérdezzem. Veresegyház
önkormányzata egy medvemenhelyet, illetve most már medvéket befogadó, gondozó
állatparkot hozott létre egy-két év alatt a semmiből. Az egykori Jászberényi
Hűtőgépgyárnak köszönhetően a városban negyedszázaddal ezelőtt megépült a
Jászberényi Állat- és Növénykert, a műjégpálya. Jászberény a magyar jégkorongsport
fellegvárának számított, megtelepedett a városban a műkorcsolyázás. A Hűtőgépgyár
privatizációja több, mint évtizede megtörtént. Az Electrolux kinyilvánította, hogy nem
kíván sem állatkertet, sem műjégpályát fenntartani. A műjégpályára válasz a
multifunkcionális csarnok, amely a megye első ilyen létesítménye lesz. Miért került
ennyi időbe az Állatkert – hazánk egyetlen, nem megyeszékhelyen található ilyen
létesítménye –  önkormányzati kezelésbe vétele?

– Hihetetlenül nehéz volt egy harmincezer lakosú városban tudatosítani, hogy
az Állatkert nem teher számunkra, hanem óriási érték. Olyan kulturális érték, amit
semmiképpen sem szabad elveszítenünk! Egyedülálló adottság és lehetőség az újabb
és újabb nemzedékek számára az élővilág különlegességeinek megismerésére. Ám
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nemcsak egyfajta ismeretet ad, hanem sajátos szemléletet is sugároz. A zoopedagó-
gusok bevonásával az ottani foglalkozások megmozgatják Jászberény óvodásait,
iskolásait. Tessék mondani, hol lát a mai gyerek állatot a család macskáján, kutyáján
kívül? Honnan tudja, hogyan élnek az állatok? A National Geographicból! Nem az az
előnyösebb, ha évről évre iskolájával kilátogat az Állatkertbe és rácsodálkozik a ter-
mészet újabb és újabb ajándékára? Azt is tudjuk, hogy Jászberény nem turista-
paradicsom. Mégis, itt tanul egy csomó, máshonnan érkezett középiskolás, főis-
kolás, akit a hét végén meglátogatnak a szülei, a barátai. Nem nő azáltal a város
vonzereje, ha néhány órás értelmes programot találnak vendégeink, mondjuk ép-
pen az állatkertben?

– Örülök, hogy a diákságot szóba hozta! A Jászberényi Tanítóképző Főiskola
– a megye legnagyobb hagyományokkal bíró felsőoktatási intézménye – a gödöllői
Szent István Egyetemmel alkot integrációt. Jászberény és a Jászság regionális
kapcsolatait már elemeztük, így érthető az említett frigy. Napirenden a magyar
felsőoktatás reformja, amelyről két cikk is olvasható e lapszámunkban. Miként érintik
e reform lépései a jászberényi felsőoktatást?

– Bízom benne, hogy városunk nyer, gyarapszik a felsőoktatási reformból,
többféle módon is. Köztudomású, hogy fogy a magyarság, demográfiai hullámvölgybe
haladunk, pontosan kiszámítható, hogy öt év múlva, tíz év múlva hány pedagógusra
lesz szükség. A Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Karán is egyre kevesebb
tanítót, tanárt, népművelőt fognak képezni. Ha nem megszüntetni, hanem éppen
ellenkezőleg, fejleszteni kívánjuk a jászberényi felsőoktatást, ezt mindenképpen
figyelembe kell vennünk. Azaz; reális lehetőségét látom annak, hogy Gödöllőről
Jászberénybe települjön a Szent István Egyetem egyik kara, valószínűleg a gépész kar.
Ezzel nemcsak megőrizzük, hanem tovább is fejlesztjük városunk felsőoktatási
hagyományait, hiszen szélesebbre tárjuk kapuit. És itt kell visszakanyarodjak a
multifunkcionális csarnokra is, amelyet nem elég felépítenünk 750 millió forintból,
hanem azután működtetnünk is kell. Működésének költségeihez értelemszerűen
hozzájárulhat a város felsőoktatási intézménye is, különösen, ha a csarnokot
főiskolásaink, egyetemistáink is igénybe veszik. Ha pedig itt lesz, miért ne állna
rendelkezésükre, miért ne vehetnék igénybe? Éppen az a cél, hogy ők is használják.


