
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!  

 

A békésiek már nagyon régóta szerették volna, hogy kedves 

településük városi címet kapjon. Az elmúlt évszázadok alatt ugyan 

többször is viseltük a rangos megnevezést, de a XX. században úgy 

tűnt, hogy végleg marad a megtisztelő, „az ország legnagyobb 

nagyközsége” titulus, ami azonban valahogy mégis bántotta elődeink 

büszkeségét. Státuszunk megítélésében, Békés területi kisugárzásában 

az ugyan sokat segített, hogy 1966-ig járási székhelyként vettünk részt a 

körzet közigazgatásában, azonban a nagyközség jelző csak ott 

éktelenkedett településünk neve mögött. Bántotta ez a békésieket, 

hiszen történelmi múltja, lakosságszáma, a gazdasági életben betöltött 

szerepe, intézményeinek sokasága már valóban éretté tette, hogy 

eggyel előrébb lépjünk a ranglétrán. A városi cím abban az időben nem 

csupán egy település rangját jelezte, hanem komoly anyagi előnyökkel is 

járt. Nem csoda hát, hogy amikor 39 évvel ezelőtt – többszöri 

próbálkozás után – végre megkaptuk a titulust, úgy megörültek elődeink, 

hogy azon nyomban elhatározták e jeles napról – nevezetesen 1973. 

április 15-éről – minden esztendőben ünnepélyes keretek között 

emlékeznek meg.  

Ebből az alkalomból vagyunk most tehát itt, Tisztelt Hölgyeim és 

Uraim. Részben azért, hogy emlékezzünk, részben azért, hogy 

ünnepeljünk. Az emlékezés távlatai nem vezetnek most az elmúlt 

évszázadokba, hiszen tavaly december 28-án, a város újjáülésének 300. 

évfordulóján méltóképpen megtettük ezt, megköszönve azt is őseinknek, 

hogy a teljesen elnéptelenedett Békést két alkalommal is újra 

benépesítették. 



Az évenkénti megemlékezések sokkal inkább a közelmúltról és a 

máról szólnak, az ünneplés pedig napjaink hőseit illetik meg. Ha ez a 39. 

évforduló akkor ez a 38. ünnepi beszéd. Bevallom őszintén, hogy 

megpróbáltam fellelni ezeket, de a sajátjaimon kívül nem sokat találtam. 

Pedig ha van jelentősége egy ilyen ünnepi visszaemlékezésnek, akkor 

szerintem az lehet, hogy folyamatos és remélhetőleg hiteles képet 

kaphatunk az adott korszak várospolitikájáról, az adott év fontosabb 

történéseiről.  

Nos, lássuk hát, hogy a műfaj formai szabályait betartva és az 

időkerettel sem visszaélve én hogyan láttam az elmúlt évet. 

Nagyon fontosnak tartom megjegyezni, hogy a folyamatos változás 

továbbra is jellemzi Európát, az országot és így természetesen a várost 

is. A körülöttünk zajló események, válságok és az országban 

végbemenő – szinte minden területet érintő törvényi változások – 

alapvetően meghatározzák Békés mozgásterét is. Bőrünkön és 

pénztárcánkon érezzük a változásokat. Én úgy gondolom, hogy egy 

polgármesternek, egy választott testületnek mégsem az a feladata, hogy 

panaszkodjon, hanem az, hogy az adott körülményekhez alkalmazkodva 

oldja meg a dolgokat, segítse azt a közösséget, amely bizalmat 

szavazott neki. Mi ezt próbáltuk megtenni az elmúlt évben is.   

A legfontosabb eredménynek az tekintem – bármilyen furcsán is 

hangzik ez –, hogy sikerült talpon maradnunk. Valamennyi 

intézményünket sikerült megtartani és hitel nélkül működtetni. És ez, 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai világban nem kis dolog. Átalakításokra 

és átszervezésekre ugyan szükség volt, de nem szűnt meg egyetlen 

intézmény, sportszervezet vagy akár civil szervezet sem.  

A legfontosabb átszervezés az iskolánkat érinti. Mindnyájan tudjuk, 

hogy a Karacs Teréz Tagintézményt és a Jantyik Utcai Óvodát átadtuk a 



Református Egyházközségnek fenntartásra. Ezen lépés megtételében – 

az anyagi előnyök mellett – az is vezérelt bennünket, hogy erősítsük a 

Szegedi Kis István Református Gimnázium gimnáziumi osztályainak 

beiskolázását azért, hogy a jó képességű érettségire készülők itt 

maradjanak Békésen, emelve ezzel az iskola és egyben a város oktatási 

színvonalát is. Az elmúlt évben Kamut és Murony tagiskolái kiváltak az 

intézményfenntartó társulásból.  

Intézményátszervezés történt a kulturális központ háza táján is. 

Egyrészt a dánfoki üdülőt, a sportlétesítményeket és idén tavasszal a 

kikötőt integráltuk a központhoz azzal a céllal, hogy a város fontos 

szabadidős szolgáltatásai illetve a szép jövővel kecsegtető turizmus egy 

intézmény keretin belül működjön. A másik változás pedig, hogy új nevet 

kapott az intézmény. Kecskeméti Gábor élete, munkássága, a városra a 

mai napig pozitívan hat, így – úgy gondoljuk, hogy úgy a névadó, mint az 

intézmény méltó társai egymásnak. 

A közmunkaprogram végrehajtása igen jelentős feladata volt az 

elmúlt évben is az önkormányzatnak. Éves szinten mintegy 628 főt 

foglalkoztattunk. Ennek kb. a fele a start program keretében került 

felvételre. A hosszabb rövidebb ideig tartó szerződésekben 

foglalkoztatottak sokat segítettek az intézményeink működtetésében 

illetve – főleg a Start Munka Program keretében – a város rendezésében 

karbantartásában. Elmondható, hogy a munkamorál sokat javult, és 

a hatékonyság is erősödött. Ezekben döntő szerepe van a programok 

vezetőinek, irányítóinak és a közvetlen termelést vezető 

brigádvezetőknek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy városunk nagy 

része tiszta, rendezett. Ennek elismeréseként kaptuk meg az Arany 

Rózsadíjat, mely a legvirágosabb településnek jár. Ennek a díjnak az 

értékét külön kiemeli, hogy olyan településekkel versenyeztünk, akik 



költségvetésükből sokkal többet fordítanak erre a célra, míg nálunk a 

főkertész irányításával nagyrészt közmunkában látjuk el a feladatot. 

Nagyon fontos dolognak tartom, hogy az intézményeknek, 

egyesületeknek, egyházaknak köszönhetően erősödött a társadalmi 

szolidaritás az emberekben. A jól működő szociális hálóra nagy szükség 

van. A városban 14 féle szociális ellátás működik hatékonyan városi, 

egyházi és egyesületi összefogással. Az önkormányzat egyre szűkülő 

kereteiből igazi hathatós segítséget csak korlátozott mértékben tud 

biztosítani az egyre nagyobb számban és egyre jobban elszegényedő 

embertársaink számára. Feladatunknak tartottuk, hogy a konkrét 

segítség mellett álljunk az élére azoknak a mozgalmaknak, melyek 

városon belül ilyen céllal működnek. Ilyen például a Hét Krajcár akció, 

illetve az európai élelmiszersegély akció is.  

Erős, jól működő civil szervezetink sokat segítenek abban, hogy 

lehetőleg minden békési jól érezze magát itthon, programokat, 

eseményeket találjon. Több száz rendezvényen vehettek részt a 

békésiek és az idelátogatók. A nagyobb ún. hivatalos rendezvényeken 

túl a kulturális központban, a könyvtárban és a múzeumban számtalan 

kiállítás, előadás került megrendezésre hál istennek egyre nagyobb 

érdeklődés mellett. A Nefelejcs Egyesület és a KÉSZ rendezvényei 

elválaszthatatlan részét képezik Békés kulturális életének. A Csuta 

György által megrendezett művésztelepek amellett, hogy a város jó hírét 

viszik nyaranta, a lokálpatrióta, művészátpártoló békési emberek 

közösségi életének színterévé vált. Más érdeklődési körű polgártársaink 

évente több alkalommal is eltölthetnek egy-egy kellemes vasárnap 

délelőttöt a hagyományos piaci vásárok valamelyikén. Lehetne még 

sorolni itt a számtalan sporteseményt, óvodáink, iskoláink rendezvényeit, 

vagy akár a jótékonysági bálak sokaságát is. Ezeknek és az itt fel nem 



sorolt eseményeknek a közösségformálásban, az együvé tartozás 

megélésében van a legnagyobb jelentősége. A város ilyen szempontból 

is kezd felzárkózni az egyre élhetőbb települések sorába. Ez utóbbihoz –

mármint az élhetőbbé formáláshoz – szorosan hozzátartozik a 

közbiztonság érzete. 

 A közbiztonsággal kapcsolatban elmondható, hogy Békés 

általában biztonságos város – bár rossz példákat bizonyára tudnánk 

mondani. A rendőrség – nyilván ők is anyagi korlátok közé szorítva – 

magas színvonalon teljesít. Polgárőrségünk pedig mind aktivitását és 

létszámát tekintve nélkülözhetetlen része a városnak. Valamennyi 

jelentősebb eseményen ott vannak, segítenek. 

 Az előző egy év krónikájához tartozik még természetesen, hogy 

ismét sikerült néhány új létesítményt átadnunk, beüzemelnünk. Ezek 

közül kiemelkedik a járóbeteg ellátó központ 650 millió forintos 

korszerűsítésének a befejezése, mely elsősorban a kiváló minőségű 

gyógyvíz kihasználásával, illetve fizioterápiás kezelésekkel a körzet 

legkorszerűbb mozgásszervi gyógyászati központja lett. A társadalmi 

összefogás szép példája az is, hogy a szakrendelőhöz kapcsolódva, 

lakossági adakozásból megépítettük a külső termálmedencét, melyet a 

múlt nyáron beüzemeltünk. A békésiek évtizedek óta vártak ezekre a 

fejlesztésekre, és bízunk abban, hogy a Tátra utca sarkán lévő 

gyógyfürdő komplexumunkat tovább tudjuk fejleszteni, hiszen van még 

ott beépítésre váró terület. 

 A Fábián utcai bölcsőde átadásával egy gyönyörű 80 férőhelyes 

csecsemő- és kisgyermekgondozó intézménnyel gyarapodott a város. A 

minden igényt kielégítő korszerű intézmény mintegy 200 millió forintba 

került, melyből a városnak 5% saját erőt kellett finanszírozni. 



A gondozók és a gyermekek hamar megszokták az új helyet, és a 

beüzemelés nehézségein átlendülve ma már mindenki megelégedésére 

működik az intézmény. 

 Az elmúlt évben nyertük meg a szennyvíztelepünk 

korszerűsítésére kiírt pályázatot, melynek megvalósítása ez év feladata 

lesz. A korszerű technikával működő telep összköltsége mintegy 500 

millió forint, melyből 83 millió a saját erő. A létesítmény beüzemelésével 

a tisztított szennyvíz minősége lényegesen javulni fog, mely pozitív 

hatással lesz a csatornadíjakra is. 

Folyamatban van a belvízelvezető hálózatunk korszerűsítésére kiírt 

pályázat is. Ez a közel 200 millió forintos beruházás megoldaná a 

legkritikusabb helyeken az átemeléseket. Nehézséget okoz, hogy 16 

település együttes pályázatáról van szó, és nem minden település tudja 

tartani az előre vállalt ütemezést. 

 A környezettudatos életvitel népszerűsítésére illetve elterjesztésére 

az elmúlt évben 1500 db komposztáló ládát helyeztünk ki a lakossághoz. 

A komposztálással – főleg a kertes házak esetében – jelentősen 

csökken az elszállításra váró kommunális hulladék. Bízunk abban, hogy 

a jövőben tovább tudjuk folytatni a programot, hiszen a szelektív 

hulladékgyűjtéssel lényegesen csökken a lerakásra váró hulladék 

mennyisége. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim ! 

 

 E néhány utóbbi beruházásunkkal tulajdonképpen már át is léptünk 

a jövőbe. Vajon mit hoz a következő esztendő? Tele vagyunk 



kérdésekkel, hiszen a közigazgatás átalakítása illetve az önkormányzati 

törvény jelentős részének bevezetése előttünk van. 

 Az már közismert tény, hogy a járási rendszer újra belép a 

közigazgatásba, úgy mint a kormányhivatal munkaszervezete. Békés 

járási központ lesz ismét. Ez pozitív hatással lesz a város fejlődésére, 

hiszen egy körzetközponti település jól felszerelt intézményhálózattal kell 

rendelkezzen. A járások átvesznek az önkormányzatoktól bizonyos 

államigazgatási feladatokat pl.: okmányiroda, építéshatóság, 

gyámügyek, szabálysértések, de átvesznek olyan intézményeket mint az 

általános iskolák vagy a járóbeteg-ellátás (bár ez utóbbi még nem 

biztos). Az, hogy a járási hivatal hol lesz, még nem tudjuk, de szerintem 

valahol a városközpontban lenne a legjobb helyen. 

 Az, hogy a város költségvetésére 2013-tól ezek az átalakítások 

hogyan hatnak, még szintén a jövő kérdése. Erre az esztendőre úgy 

terveztünk, hogy hitel nélkül stabilan tudjon gazdálkodni a város. A fő 

feladat ugyanúgy, mint eddig, a működőképesség megőrzése, a 

megkezdett beruházások befejezése. Az év fontos feladatának tartjuk, 

hogy az új törvények és lehetőségek tükrében a társfenntartókkal 

együttműködve optimalizáljuk a város oktatási intézményeinek 

szerkezetét. Hiszen a bölcsődétől az érettségiig illetve a 

szakmunkásvizsgáig a fiatalság minden lehetőséget magas szinten 

megkap. A sportoktatás rendszerbe foglalásával egy eddig is jól működő, 

tömegeket érintő terület kaphat új kereteket és finanszírozási 

lehetőséget. Az elmúlt évben fejlődésnek indult turizmust a gyógy 

turizmussal kiegészítve a KBC illetve a Natúrpark Egyesülettel 

együttműködve integráljuk be a megye szolgáltatásaiba. A fejlesztéseket 

néhány pályázat segítségével tervezzük megvalósítani. Ezek közül a 

legfontosabbak: az Ótemető Utcai Bóbita Óvoda korszerűsítése, a 



dánfoki üdülő további korszerűsítése, valamint a szélessávú 

internethálózat további fejlesztése. Amennyiben kiírásra kerülnek 

pályázatok utak aszfaltozására, ide is szeretnénk pályázni. Megkezdjük 

a városháza homlokzatának felújítását. Pályázunk térfigyelő kamerák 

elhelyezésére, a városi Sportcsarnok felújítására, valamint a Baky Utcai 

Óvoda fűtéskorszerűsítésére. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

 A jövő a mi kezünkben van, és egyelőre úgy tűnik, hogy csak ez 

van a kezünkben, ugyanakkor én tudom, hogyha most kicsit még 

homályosak is a lehetőségek, nem szabad elbizonytalanodnunk. Minden 

változás jár kisebb nagyobb aggodalmakkal, félelmekkel. Ez 

természetes, és most az utóbbi 20 év legnagyobb változásai előtt állunk, 

illetve már részben benne is vagyunk. Én bízom abban, hogy jó irányba 

tart ez az ország és benne mi, békésiek is. A rendszer teljes 

beindulásával el fognak múlni a kételyek. Persze ehhez türelem és 

kitartás kell. Én azt kívánom most valamennyiünknek, hogy legyen 

türelmünk és kitartásunk, hiszen az ország nagy bajban van, melyből 

csak szívós munkával, egymás kezét megfogva tudunk valahogy 

kievickélni, és egyéni boldogságunkat csak úgy tudjuk elérni, ha előbb a 

közös boldogulásunkat tudjuk megvalósítani. 

  

Ehhez kívánok most valamennyi békésinek sok erőt és jó 

egészséget! 


