
Tisztelt Békésiek, Hölgyeim és Uraim! 

 

Az elmúlt esztendők eseményei, évfordulói után ismét egy jubileumi 

számhoz érkeztünk: 40 éve kapta vissza Békés a városi címet.  

Lakóhelyünk, noha kívül esik a klasszikus értelemben vett „hadak útján”, 

mégis nagy áldozatok árán érte el egykor, hogy városként tekintsenek rá. Bár 

úgy érzem, hogy azokban az időkben, amikor ez a cím nem díszelgett Békés 

neve után, akkor sem volt kevesebb. Hiszen azok is küzdelem évei voltak, a 

fennmaradásért, az újraépülésért, értünk, a jelenkor polgáraiért folytatott nemes 

küzdelem évei. Ha létezett a múltban csapatépítés, hát minden bizonnyal ez volt 

az. Városként pedig új kihívások, összetettebb feladatok kerültek és kerülnek a 

lakosok és megválasztott képviselőik elé. Olyan feladatok, melyeknek 

megoldására immár csakis egy valódi közösség vállalkozhat sikerrel.  

Békés város alkotó, küzdeni és megújulni tudó közössége pedig sikerre 

vitte a város és önmaga ügyét is. Természetes, hogy ez az út – mint minden más 

helyen – nálunk is lejtmenetekkel és emelkedőkkel váltakozva haladt előre. 

Hiszem, hogy sokat tanultunk belőle. A legnagyobb, napjainkig ható tanulsága 

pedig a megosztottság elkerülése. Akár a távolabbi, akár a közelebbi múltat 

nézzük, Békés azokban az időszakokban fejlődött a legtöbbet, amikor a politikai 

megosztottságon, a különféle egyéni érdekek hajszolásán sikerült 

felülemelkedni. A gyarapodást szinte megsokszorozza, a válságokat pedig talán 

elviselhetőbbé teszi az összefogás. Minden közösségre, de egy kisvárosra még 

inkább igaz, hogy az egyéni sorsok, a családok boldogulása elválaszthatatlan a 

város felemelkedésétől.  

Mindenhol így van ez de itt nálunk mégsem hangzik közhelyként. Úgy 

gondolom ez azért lehetséges, mert sokszor nem is könnyű megtalálni az egyéni 

és a közérdek egyensúlyát, ám Békésen ez sikerült. Sokan tekintenek 

elismeréssel a civil szerveződések, egyesületek azon színes csoportjára, amelyek 

Békésen működnek.  
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Így vagyok ezzel én is, hiszen 2006 óta őket tekinthetjük legfőbb 

szövetségesünknek, támaszunknak mind a távlati elképzelések megvalósítása, 

mind a hétköznapok küzdelmei terén. Hadd mondjak hát itt és most újra 

köszönetet nekik. Ugyanígy, a legnagyobb elismerés hangján kell köszönetet 

mondanom valamennyi intézményünknek s az ott dolgozó kollegáknak. Az 

elmúlt évek és napjaink gyökeres átalakításai – tudom – igencsak próbára teszik 

most őket. Az azonban, hogy emellett is zökkenőmentesen szolgálják a 

lakosságot, a mai világban óriási érték. Jól tudjuk, hiszen a médiából naponta 

halljuk, hogy nem mindenhol van ez így.  

A békési vállalkozások meghatározó súllyal vesznek részt a város 

gazdasági életének alakításában. Úgy is mint munkaadók, de úgy is mint 

jelentős adózók is segítik a város mindennapi életének bonyolítását, fejlődését. 

Köszönet ezen segítségért, azért hogy a kötelező mellett számtalan adománnyal 

is bizonyítják, jobb adni mint elfogadni. 

Végezetül, de korántsem legutolsó sorban a civil szféra és intézményeink 

után hadd forduljak közvetlen munkatársaimhoz, a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői karának dolgozóihoz. Ők azok, akik szó szerint a bőrükön érzik, 

sőt hátukon viszik hazánk átalakulásának, a törvényi háttér változásának terhét. 

Akiket ma köztük láthatunk itt a hivatalban, szinte naponta szembesülnek 

megoldhatatlannak tűnő feladatokkal. Mégsem álltak föl, mégsem eveztek 

nyugodtabbnak s talán gazdagabbnak tűnő vizekre. A köz valódi szolgáiként 

támaszkodik rájuk a lakosság éppúgy, mint a képviselő testület.  

Így lehetséges Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a működtetés mellett 

fejlődnünk is sikerült az elmúlt években, s jelenleg is több ígéretes pályázat 

megvalósítása, előkészítése folyik városunkban. Az igazán életképes közösség 

pedig soha nem szűnhet meg gyarapodni, hiszen ez a fennmaradás legfőbb 

mozgatója. Ma különös jelentőséggel bír ez a szemléletmód, hiszen hazánk s 

benne Békés is óriási próbatételek előtt áll.  
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Helyünket keressük a megújuló Európában s eközben mi, békésiek a 

helyünket keressük újraszerveződő hazánkban is. Figyeljünk hát egymásra, 

hiszen az emberi szót, a közösségi lét támogató hátterét semmi sem pótolhatja. 

Ez tart, ez tarthat csak fenn mindannyiunkat. 

Tehát sem 40, sem 400 év nem írható le egy város életében másképp, mint 

az összefogás, a közösségteremtés diadalaként. Most, amikor megállunk egy 

pillanatra e 40 éves jubileumon, Békés város időtlen és kortalan közössége, a 

mindenkori összefogás építő, megtartó ereje előtt hajtok fejet.  Visszafelé 

tekintve a hála és a köszönet, előre pillantva pedig a remény biztató érzésével 

teszem ezt, bízva az előttünk álló, ma még az ismeretlenségbe burkolódzó 40 

évben is.  

A világ, ha lassan is de kifelé tart a mát uraló gazdasági válságból. Az ezt 

követő felemelkedés nyertesei pedig azok a közösségek lesznek, akiket nem 

kényszerítettek térdre a szűkösebb évek. 

Békés eddig magabiztosan haladt a gyarapodás útján, az elmúlt évek 

beruházásinak nagy része már úgy született, hogy tekintetünket a múlt helyett a 

jövőre irányítottuk. Ma, az EU legújabb költségvetési időszakának küszöbén, 

Magyarország lehetőségei sokat javultak, nagyobbak az elérhető források. Békés 

város képviselő testülete, civil közössége felkészülten várja az ehhez kötődő 

pályázati lehetőségeket. 

Kívánom, hogy e reánk váró feladat teljesítése után utódaink úgy 

tekinthessenek munkánkra, mint ahogy ma mi emlékezünk városunk múltjára, 

sikereire.  

 

Köszönöm, hogy meghallgattak! 


