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A vésztői rendszerváltás története 

 

Vésztő egy viharsarki, sárréti kis agrár falu volt akkoriban, amely azóta városi rangot szerzett 

2001-ben. Lakossága 6800 fő. A település rendelkezik egy történelmi emlékhellyel, melynek 

neve Vésztő- Mágor. Itt találhatóak újkőkori, rézkori és bronzkori házak és temetőrészek, 

emellett pedig az Árpád-kori Csolt nemzetség monostorának maradványai is. Azért a vésztői 

rendszerváltást választottam témának mert ott nőttem fel. Célom feltárni az akkori légkört,  az 

ezzel kapcsolatos személyes tapasztalatokat, első sorban a helyi lakosok és helyi közszereplők 

személyes elmondása és az akkori helyi sajtó írásai alapján. Szeretnék egy átfogó korrajzot adni 

a rendszerváltás előtti Vésztőről, a politikai légkörről és magáról, a rendszerváltás folyamatá ró l, 

arról hogy mindezt hogyan élte meg a vésztői társadalom. Milyen kérdések fogalmazódtak meg 

az emberekben, ha fogalmazódtak meg, milyen félelmeik voltak a változásokkal kapcsolatban 

és, hogy milyen várakozásaik voltak a jövőre nézve. Célom, hogy feltárjam mind a 

rendszerváltó erőkkel egyetértők, mind az akkori vezetéssel szimpatizálók, mind pedig a 

politikailag érdektelenek személyes tapasztalatai alapján az akkori atmoszférát.  

 

Politika 

 

1989-ben az MSZMP tagjai Vésztőn 800 főt tettek ki, de a reformkör ebből alig számlált pár 

tagot. Az SZDSZ-nek sem volt 25 főnél nagyobb létszáma, a Független Kisgazdapárt és a 

Polgári Párt már nagyobb létszámmal rendelkezett, mivel ennek a két pártnak volt tradíciója a 

faluban, mivel az 1930-ban Békésen újjá alakították a Nagyatádi- féle Kisgazda Pártot, 

Független Kisgazda,- Földmunkás és Polgári Agrárpárt néven, amelynek nagy támogatottsága 

volt Békés Megyében. Az MSZMP megszűnése után az MSZP sem volt könnyű helyzetben, a 

tagjainak száma kezdetben épphogy csak meghaladta az 50 főt. A falvakban sajátos a választás i 

helyzet, mivel többnyire nem pártokra, hanem a személyekre szavaznak. Ahhoz, hogy valakit 

képviselőnek válasszanak jó kapcsolatot kell ápolnia a szavazókkal, nagyon fontos a személyes 

kapcsolat, és a népszerűség. Ennek következményeképpen főleg bal oldali érzelmű 

képviselőket választottak az első önkormányzati választáson, amelyen az aktivitás 51% volt. 

(Vésztő története: 345)  

 



A választásokat megelőző időszakban helyi szinten is tartottak kerekasztal tárgyalásokat a 

demokratikus átmenet megkönnyítése érdekében. Ekkor a FIDESZ még nem volt jelen a 

faluban, csak a Független Kisgazdapárt, az MSZP és az SZDSZ. A FIDESZ csak az 

ezredforduló környékén jelent meg politikai tényezőként a településen. (Vésztő története: 346)  

 

A kerekasztal tárgyalások nem zajlottak zökkenőmentesen, mivel az akkori tanácselnök, 

Komáromi Gábor meg sem jelent a tárgyalásokon. Ez valószínűleg arra vezethető vissza, hogy 

sok bírálat érte tevékenységét, mivel a Művelődési Ház megépítését kötelezően elrendelt 

téglajegyek megvásároltatásával könnyítette, amely a lakosság körében nagy ellensze nvet 

váltott ki. A település lakosai attól tartottak, hogy ha Komáromi Gábor marad hivatalban, nem 

fog végbe menni a rendszerváltás, nem azok a problémák kerülnek orvoslásra, amelyek égetően 

fontosak számukra, mint a járdák javítása, vagy a csatornahálózat építése. A polgármeste r i 

címet ennek ellenére mégis Komáromi nyerte, mivel a másik két indulónak nem voltak 

személyes kapcsolatai, illetve vagy tekintélyük a lakosság körében. Több interjúalany is arra 

hivatkozott, hogy az első szabad önkormányzati választás során nem volt más alternatíva, a 

választók azért adták szavaztaikat a volt tanácselnökre.  

 

A falunak a közigazgatás művelésében, az önkormányzati rendszer üzemeltetésében nem volt 

tapasztalata, tradíciója, amely nagy terhet rótt az új apparátusra. Az új – valójában régi – 

vezetésnek meg kellett tanulnia kezelni az új helyzetet és magát a demokrácia művelését is. A 

képviselőtestület tagjai nem ugyanahhoz a párthoz tartoztak, az eltérő politikai irányultság 

pedig természetesen megkívánta a kompromisszumokat, és a korábbiakban megszokottó l 

eltérően, sokszor heves politikai vitákat szült. Ez nem volt könnyű, egy volt testületi tag szerint 

a legnehezebb az volt a helyzetben, hogy a polgármester nem tudott alkalmazkodni az új 

helyzethez, hozzá volt szokva, hogy ha benyújt egy előterjesztést, akkor azt egyhangúan 

elfogadják. Mivel nem ment a közös munka, a polgármester lemondott, akinek a helyét az 

akkori jegyző, a volt Végrehajtó Bizottság tagja vette át, aki egészen 2012-es haláláig minden 

újabb polgármesterválasztást megnyert, nem véletlenül, mivel regnálása alatt a politikai vitákat 

a város aktuális problémáinak orvoslása váltotta fel a testületben.  

 

A helyzetet nehezítette az önkormányzat 15 millió forintos adóssága, amely még a 

tanácsrendszerből maradt a falura. A politikai közhangulatot a kiábrándulás jellemezte. A 

lakosság nagy várakozással volt a rendszerváltó pártok felé, hirtelen nagy gazdasági és 

életszinvonalbeli áttörésre számítottak, ehelyett pedig a nagyfokú munkanélküliség volt 



jellemző. Emellett nem voltak megelégedve az önkormányzat döntéseivel, mivel a járdák 

renoválása és a csatornázás helyett a mágori emlékhely felújítására szántak több pénzt, bár a 

testület nem egyhangúan értett egyet a beruházással. Ebből kifolyólag a további választásokon 

sokáig az MSZP dominált, mivel a lakosság úgy érezte, hogy az új pártok megjelenése csak 

rontja a korábbi helyzetüket, kiábrándultak. 

Gazdaság, infrastruktúra 

 

A rendszerváltás következményeképp gyorsan megváltoztak az addig kialakított gazdasági- és 

társadalmi viszonyok, viszont ezt nem tudta kezelni a falu. A politikai, társadalmi és gazdasági 

megújulás Nem igazán ment végbe. Az országos viszonyokkal párhuzamosan, hirtelen, 

ugrásszerűen megnőtt a munkanélküliség, leggyorsabban azok az emberek vesztették el az 

állásukat, akik ingáztak. A megyében Vésztő volt az a település, ahol a munkanélküliek aránya 

az egyik legmagasabb százalékot mutatta, és amely el érte a 30%-ot. A munkanélkülivé váltak 

legtöbbje korábban fizikai munkát végzett. A faluban lévő cégek telephelyeinek nagy része 

bezárt vagy tönkre ment. A termelőszövetkezet is bizonytalan helyzetbe került. (Vésztő 

története: 354-358) 

 

A birtokviszonyok alakulása is speciális volt, kialakult pár nagygazdaság. Ennek jellemző 

módja volt, hogy egyes gazdák felvásárolták mások kárpótlási jegyeit is, ezek mellett a nagy 

gazdaságok mellett az elaprózódás volt még jellemző, sok kis néhány holdas gazdaság jelent 

meg. A mezőgazdasági feldolgozó tevékenység aránya is csökkenést mutatott. Az új 

vállalkozások csak kevés alkalmazottal működtek, nem voltak sem elég nagyok, sem elég 

korszerűek, és elegendő tőkével sem rendelkeztek. Ez nem volt megfelelő ahhoz, hogy a 

gazdaság motorjává váljanak. Külső befektetőkre és infrastruktúrára lett volna szükség, de 

ennek a két tényezőnek a hiánya pont kizárta egymást. Az infrastruktúra hiányosságai miatt 

nem jöttek a befektetők, a befektetők hiánya miatt pedig nem fejlődött eléggé az infrastruktúra.  

Az önkormányzat megkapta a volt állami tulajdonú intézmények és épületek tulajdonjogát. 

Részesedést kapott a villamosenergia közművagyonból, a tulajdonába került a földgázvezeték 

hálózat is. Ezeket értékesítette, amelyből egyszeri nagy bevételhez jutott, ebből a pénzből 

kerültek finanszírozásra a területfejlesztési pályázatok önrésze és létrehoztak egy kövesút 

fejlesztési alapot is. Szigorú takarékossági intézkedéseket hatottak végre, ki fizették a 15 milliós 

adósságot,és emellett sikerült megőrizni a település intézményeinek működőképességét is. 

1997-ben megindult a kövesút építési program, amelyben a lakosság is kivette a részét, 

portánként 50.000 Ft önrésszel járultak hozzá a fejlesztéshez. Emellett fejlesztették az 



önkormányzat informatikai hátterét. A további évek során sokat fejlődött a település magához 

képest, víz-és csatornahálózat, a gázvezeték és a telefonhálózat is kiépült. Ezen beruházásoknak 

köszönhetően kapta meg Vésztő a város rangot. (Vésztő története: 359-361) 

 

Ipar, mezőgazdaság és szolgáltatások 

 

Voltak olyan területek, ahol stabilizálódott néhány vállalkozó helyzete, újra vitatottak a helyi 

varrodák, valamint létesült néhány további ilyen jellegű üzem is. A gazdaság és az üzemek 

teherviselő képessége azonban gyenge volt, a vállalkozások nagy része családi vállalkozás volt, 

kevés alkalmazottal és szakmai tudással. A település gazdasági helyzete továbbra is gyenge 

maradt. 

 

Fontos megjegyezni, hogy jelenleg is, a vállalkozások nagy részében ha a szakmai képesítés 

meg is van, az üzemeltetéshez szükséges üzleti, marketing és ügyviteli tudás hiányos, ez azt 

eredményezi, hogy nem bírhatnak nagyobb gazdasági teljesítménnyel. A helyi cégek mellett 

nagy munkaadónak számít néhány békéscsabai központú vállalat. A legnagyobb munkaadó a 

MÁV, amely közel 300 főt alkalmaz. A létrejött nagy gazdaságok és a kis gazdaságok ugyan 

azzal a problémával küzdöttek: tőke, tapasztalat és gazdasági eszközök hiánya jellemezte őket. 

Pár évig jól termett a föld, de utána tápanyag utánpótlásra lett volna szükség, ez sok kis 

gazdaság végét jelentette. A nagyobb gazdaságok felvásárolták a volt Termelő Szövetkezetek 

gépeit, alkalmaztak néhány embert is, amely megkönnyítette a fennmaradásukat. Az állattartás 

továbbra is jellemző maradt a háztartások nagy részére, sőt a SERKÖV-telep is újra indult, 

amely sertésekkel foglalkozik. Ma is jellemző a házi haszonállat tartás, de az 1989-es állapothoz 

képest 2011-re a felére csökkent az állat tartók száma. 

 

1990 előtt a helyi kiskereskedelem 90%-át a Körösmenti ÁFÉSZ bonyolította le, amely a 

tevékenységét a rendszerváltást követően már egyáltalán nem folytatta . A volt ÁFÉSZ boltok 

nagy részét annak alkalmazottai próbálták meg tovább üzemeltetni, több-kevesebb sikerrel. 

 

Mindennapok 

 

Az oktatás sokban változott az elmúlt 30 évben. Régebben volt gimnázium a faluban, de még 

1980-ban felső utasításramegszűnt . A valamikor egyházi üzemeltetésű államosított iskolákat a 

rendszerváltás során visszakapta az egyház. A Szabó Pál Általános Iskola hét oktatási 



egységben folytatta működését. A Kis Bálint Református Elemi Iskola 1992-ben indult újra 

működésnek. Nehézséget jelent, hogy aki tovább akar tanulni, annak már középiskolában másik 

városba kell mennie, a tanulmányaikat befejező fiatalok jelentős része pedig nem is tér vissza 

Vésztőre. A Művelődési Központ helyet ad képzőművészeti és zeneiskolai foglalkozásoknak, 

emellett vannak tánccsoportok és színjátszó kör is. 

 

Régen üzemelt mozi a faluban, de az megszűnt. Kulturális programra lehetőség több is van. 

Rendelkezik a város múzeumi kiállítóhellyel, ahol Sinka István személyes tárgyai és Metykó 

Gyula helyi festő városnak adományozott képei tekinthetők meg. Van tájház és fontos a város 

turisztikai szempontjából a mágori történelmi kiállítóhely-és szoborpark. 

 

1991-ben egy orvosra 948 lakos jutott. Négy háziorvos, két gyermekorvos és két fogorvos 

rendelt, működött védőnői szolgáltatás is, emellett három állatorvossal rendelkezett a város. 

1993-ban indult az első idősek otthona, azóta az egyház is üzemeltet egyet, ezen felül épült még 

egy ilyen jellegű intézmény. 

 

Vésztőn a református vallás van jelen legmagasabb százalékban. Sokan feladták a templomba 

járást a szocializmus idején, mivel azt nem nézték jó szemmel, volt rá példa, hogy 

megfélemlítették a gyülekezeti tagokat azzal, hogy elbocsájtják őket munkahelyükről, így nem 

szívesen mertek kockáztatni, ennek következményeképpen az istentiszteletek látogatottsága 

egyre csak csökkent. A katolikus egyház egy bizonyos idő elteltével már nem is tartott hetente 

miséket, pedig korábban a falunak még katolikus iskolája is volt, amelyet államosítottak még 

1948-ban. rendszerváltás óta Az egyházak tapasztalnak nagyobb részvételt a lakosság körében 

a, de a hívek száma meg sem közelíti a szocializmus előtti időben tapasztalt számot. (Vésztő 

története: 351-456) 

Összegzés 

 

Elmondható tehát, hogy a vésztői rendszerváltásról nem mindenki emlékszik pozitívan, de ez 

betudható a sajátos gazdasági helyzetnek is. Mivel nem adottak a lehetőségek így sok idős 

embernek pozitívabb volt megélnie a szocializmust, mint a rendszerváltást, és az azt követő 

küzdelmes időszakot. Az ipar és az infrastruktúra hiánya nagy visszahúzó erő, bár ezért nem 

szabadna a demokratikus rendszert hibáztatni. Az interjú alanyok 100%-a válaszolta azt, hogy 

őt nem az befolyásolta a választások alkalmával, hogy ki milyen politikai érzelmű jelölt vagy, 

hogy ha van programja az milyen, hanem a személyes kapcsolat. Ezek alapján elmondható, 



hogy a faluban élő emberek nagy részénél sokkal fontosabb az, hogy valaki kötődjön a 

településhez, ismerje a lakosságot és hiteles ember legyen mind a közéletben, mind a 

magánéletben, mint az, hogy ki milyen politikai hovatartozással bír, és ez a felfogás a mai napig 

jellemzi a város politikai életét.  

Bár a szamizdat és repülőegyetem nem volt jellemző a faluban, a politikai életben aktívan részt 

vállaló emberek sokat tettek a demokratikus átmenet gördülékeny kivitelezéséért. Ilyen 

részvállalás a kerekasztal és a rengeteg kompromisszum, az, hogy a település vezető rétegéhez 

tartozó személyek a politikai érdekeiket a lakosság érdekeiért félre tudták tenni. 

 

Tapasztalataim alapján sokkal személyesebb a rendszerváltás képe a faluban, mint egy nagyobb 

városban. Itt tulajdonképpen egy kis közösség fogott össze, hogy talpra álljon és megerősödjön. 

A nagyobb településeken ez a folyamat főleg a közigazgatás és a tulajdonjogok megváltozásán, 

az egyre nyíló lehetőségeken volt észrevehető, kevésbé volt személyes. A lakosságot 

hidegzuhanyként érte, hogy a gazdasági helyzet egyre csak romlott. Ebből kifolyólag nagy 

kiábrándultság jellemezte az itt élőket lakosságot, sokan el is hagyták Vésztőt, más városokban 

próbáltak új életet kezdeni. Jelenleg úgy tűnik, hogy a gazdaági helyzet javul, a rendszerváltás 

negatív megítélése pedig a fiatalabb korosztály körében már egyáltalán nem felfedezhető.  
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