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A VÁROSI CÍM MEGSZERZÉSE ÉS A FELTÁRULÓ 
LEHETİSÉGEK 

 
 
 Jászkisér városa az ország egyik hátrányos helyzetében lévı, belsı 
perifériát képezı megyéjében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében fekszik. 
Ezért is tartjuk mi, itt élık, nagy megtiszteltetésnek, hogy településünk 2009. 
július 1. napjától visszanyerte az egykoron elveszített rangját és az itt élı 
generációk eredményes munkája a „város” közigazgatási státuszban nyert 
elismerést.  

Az 1896 évben épült városháza falán olvasható felirat hirdeti, hogy 
elıdeink „a Múlt iránti kegyelettel a Jelen hazafias lelkesedésével s a Jövıbe 
vetett törhetetlen bizalommal” emeltették e házat a „köz” számára.  
Ennek a hitnek és bizalomnak vagyunk mi örökösei, és ennek köszönhetjük, 
hogy olyan alapokat tettek le elıdeink generációkon keresztül, amelyre 
joggal és biztonsággal építkezhetünk. 
 Az 1990-es évektıl tudatos településfejlesztés történt. Elıdöm, 
Bánlaki Zoltán polgármester irányítása alatt építették ki a telefon- és 
gázhálózatot, egyéb infrastruktúrákat, fejlesztéseket, a Pély-Jászkisér 
összekötı utat, és készítették elı a szennyvízcsatorna-hálózat tervezését. Ez 
volt a legnagyobb infrastrukturális beruházás a településen, mely 2006 évben 
fejezıdött be. Így vált teljesen kiépítetté a vezetékes infrastruktúra 
Jászkiséren. 
Ez azonban csak egy, ám fontos pontja volt a várossá válás feltételinek. Míg 
korábban a városi cím fıleg infrastrukturális, gazdasági, lakás vagy 
foglalkoztatási jellegő eredményeket igényelt, mára már ez nem elegendı. 
Ezek alapfeltételnek mondhatóak. A városi rang nem a település 
lélekszámától függ. Fontos az intézményhálózat kiépítettsége, a térségben 
betöltött szerep és talán a legfontosabb, a közösséget összetartó erı. 
Mindenekelıtt korszerő szemléletmódot, térségi gondolkodást igényel. 
Hosszú távon kell gondolkodni polgárnak, helyhatóságnak egyaránt. A jövı 
nemzedékéért is felelısséget kell éreznünk. Mindezt tettük és tesszük akkor, 
amikor környezetünket védjük a szervezett szemétszállítással, a 
szennyvízhálózat kiépítésével, az ivóvíz bázisunk mindenféle tekintetben vett 
megóvásával, vigyázva arra, hogy mindezek mőködtetése az önkormányzat 
irányítása alatt maradjon! 
 Gyermekeinkre gondolva óvjuk és fejlesztjük az oktatást, mert 
„kimővelt emberfıket” akarunk Jászkiséren.  
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Pély településsel közösen azért hoztuk létre az iskola-óvoda 
intézményfenntartó társulást, hogy mindként településen a lehetı legjobb 
színvonalú oktatást tudjunk biztosítani. Ezért épülhet most meg a régóta várt 
tanuszoda is. 
 Olyan szemléletmódra van szükség, melynek kisugárzó hatása van a 
környezı térségre is, és felelısségvállalást jelent a város valós 
vonzáskörzetében élıkért is.  
Nehéz ma ennek megfelelni, hisz' a társadalmi igények és lakossági elvárások 
egyre nınek, míg forrásaink kényszerőségbıl csökkenek. De takarékos és 
megfontolt gazdálkodásunknak köszönhetıen mégis igen sok feladatot el 
tudunk látni. 
Jelentıs szerepet töltünk be mikrotérségi szinten a köztestületi tőzoltóság 
mőködtetésével, az iskola-óvoda társulással, a Jászsági Támogató Szolgálat 
itt mőködı telephelyével, a fizikoterápiával és a mentıállomás 
mőködtetésével is.  

Mindezek által a lakosság komfortérzete nıtt. Mind e mellett a helyi 
kultúra és közélet színesebbé tételét biztosítja a Könyvtár, a Mővelıdés Háza 
és Helytörténeti Győjtemény, az alkotó közösségek programjai. A 
színvonalas rendezvények tartalmas helybeli kikapcsolódást, szórakozást 
biztosítanak a lakosság számára. Mindez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
Jászkisér ismét várossá válhasson. 
 A várossá váláshoz számos fejlesztés végrehajtásához volt szükség az 
elmúlt évtizedekben, és továbbra is szüksége van városunknak a további 
beruházásokra és a kitartó munkára.  
A városi rang egyfajta elismerés, mely nem jelent automatikusan több pénzt. 
Újfajta szemléletet jelent, az itt élık büszkeségét, lokálpatriotizmusát erısíti, 
a település presztízsét növeli. Új lehetıségek nyílnak meg, melyek a fejlıdés 
további esélyét adják meg számunkra.  
Hiszem, hogy még sok itt a feltáratlan lehetıség, ami ma még ismeretlen, de 
holnap már munkát és jövedelmet biztosító adottság lesz.  
Vannak vágyak és szükségletek, amelyek kielégítése a jövı feladata lesz. 
Kellenek az olyan álmok, tervek, amelyek tovább viszik az elkezdett munkát 
és még lakhatóbbá teszik e fiatal kis várost.  
Mi, Jászkisériek, akiknek a gyökerei szilárdan ide kötnek bennünket, tudjuk, 
hogy boldogulásunk forrása csak önnön munkánk, az igyekezetünk, 
tehetségünk, az egymás iránti tisztelet és türelem lehet.  
Hitünk és akaraterınk adhatja városunk biztos jövıjét! 


