
Békés város ünnepi–testületi ülés, Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és 
Turisztikai Központ, 2012. április 13. 15. óra 

 

Tisztelt Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, Tisztelt Jegyző Asszony! 

Tisztelt Képviselők, Ünneplők! Kedves Békésiek! 

 

Erdős Norbert kormánymegbízott úr felkérésének teszek most 

eleget, hiszen engem kért fel beszédének elmondására. Más 

elfoglaltsága miatt nem tud most itt lenni ezen a jeles eseményen. Az 

államtitkár úr reményét fejezi ki, hogy a legközelebbi alkalommal 

Önökkel lehet majd. 

„Élethelyzetünk adott, ezen nem változtathatunk, de  rajtad áll, 

mit kezdesz a lehet őséggel, amelybe születtél: ebben áll a 

szabadságod.” 

 A „szeretet filozófusa”, az ókori gondolkodó Tatiosztól 

kölcsönöztem ezt a gondolatot. Azért éreztem ideillőnek mert úgy látom, 

egy alföldi kisváros, jelen esetben Békés sorsa és lehetőségei jelentős 

mértékben egybeesnek az ország kilátásaival, lehetőségeivel. Valóban, 

élethelyzetünk alapvetően adott, ez nehezen vitatható. Két fontos 

esemény idézte elő, ezt a mostanra kialakult helyzetet és ez a két eset 

volt döntő befolyással városunkra is. Az első 2002-re datálódik, amikor a 

Fidesz, az akkori országgyűlési választásokon nem kapott ismételt 

felhatalmazást a sikeres kormányzás folytatására. Az okok elemzése 

korábban megtörtént, talán most ne foglalkozzunk ezzel. A következő 

nyolc év gyászos következményei azonban ismertek. Hamar kiderült, a 

király meztelen, az üres ígérgetések mögött nem volt teljesítmény, de 

volt utána kiábrándultság, adóság halmaz, bedőlt hitelezési rendszer, 

gazdasági összeomlás. Ugye emlékeznek még a Pannon-pumára, a havi 

rendszerességgel bejelentett világmegváltó programjaikra, amelyekből 

soha semmi nem valósult meg.   



A másik mostani élethelyzetünket befolyásoló tényező a szívósan 

nyakunkon ülő gazdasági világválság. Kártékony hatását mindenki érzi, 

egyén, vállalkozó, önkormányzat, ország egyaránt. A Fidesz-KDNP 

mindkét élethelyzetre tudott megfelelő válaszokat adni, hiszen óriási 

közigazgatási, gazdasági átszervezésbe kezdett, új alaptörvényt alkotott, 

és további jelentős változások előtt állunk. A válság káros hatásainak 

tompítására ellenintézkedéseket hozott, nem is vívta ki ezzel a külföldi 

partnereink osztatlan elismerését. Ennek oka abban rejlik, hogy egy 

nagy ellenállást kiváltó, de a korábbinál igazságosabb teherelosztási 

módot választottunk, és a lakosságot nagyrészt megkíméltük ettől. 

Tiszteletemet fejezem ki minden demokratikus politikai erő iránt, de úgy 

vélem, ekkora mértékű átalakításhoz, és ilyen hatalmas próbatételhez, a 

Fidesz-KDNP koalíciónál nincs erősebb kondíciókkal rendelkező politikai 

alakzat jelenleg hazánkban.  

Mit is üzent az ókori bölcs az utókornak, idézem újra: „rajtad áll, mit 

kezdesz a lehetőséggel, amelybe születtél: ebben áll a szabadságod.”  

Természetesen érzékelem, Békés is viseli az említett bajok 

következményeit, és most ennek kapcsán Kölcsey Ferenc szavait tartom 

megfontolásra érdemesnek. 

„Egyedül a legnagyobb er ővel sem tehetsz sokat, egyesített 

erőknek azonban a lehetetlen is lehetséges.”  

Kell e mondjam, fokozottan nehéz helyzetben, csak ez a mód 

kínálkozik, azaz kihozni a legjobbat abból, amit a kor a döntéshozóknak 

felkínál. 

Szép gesztus a város részéről, hogy erre a napra szervezte az 

állampolgári eskütételt. Azt kívánom minden új honfitársunknak, akik 

néhány perc múlva közjogilag is a nemzetünk tagjai lesznek, hogy 

választott új hazájukban legyenek sikeresek, boldogok, valamint 

Magyarországnak jó polgárai. Kitüntetésnek veszem a részükről, hogy 

az eskütétel színhelyének városunkat választották.  



Hagyományosan a mai napon vehetik át városi kitüntetéseiket az 

arra érdemesítettek. Noha nem ismeretesek számomra a díjazottak 

nevei, mégis, engedjék meg nekem, hogy látatlanban gratuláljak nekik, 

és fogadják el jókívánságaimat.  

Ha a város, Békés történelmi hányadtatásait vesszük számba, 

elmondhatjuk, ősidők óta lakott volt ez a terület, de több esetben is 

elnéptelenedett. Az előrelátó Harruckern János majd később a 

Wenckheim grófok szorgoskodásának következtében újra benépesült. 

Feljegyzések vallanak arról, hogy Békés egykoron megyeszékhelyi 

rangot is kivívott magának. Jelentősége változó mértékben ugyan, de 

mindig érzékelhető volt.  

Megyei vezető szerepének visszaállítására történelmi távlatokban 

sincs esély, de politikai, közigazgatási súlya január elseje után alaposan 

növekedni fog. A megfogyatkozott, de új és nagyobb választási körzetek 

egyikének székhelye marad Békés, a régi körzetek hivatalosan éppen 

most szűntek meg. Visszaállítva a történelmi hagyományokat, az 

ezeréves megye rendszer alapjain, szinte teljes helyi hatósági jogköröket 

átvéve, ismét járási székhely lesz városunk. Nem nehéz belátni, a város 

jelentősége eddig nem látott mértékben fog megemelkedni.  

Az a hosszú historikus út amelyet településünk bejárt az 1872-es 

nagyközséggé, az 1973-as várossá nyilvánításon át, a rendszerváltáson 

keresztül napjainkig bizonyítja, ennek a városnak volt megtartó ereje, 

dacolt a megpróbáltatásokkal, és lakói minden próbatétel során helyt 

álltak. Legyen ez így ezek után is, ehhez kívánok minden békésinek jó 

egészséget, örömet és sikereket. 

 

Köszönöm a figyelmüket.    

 

 

 
 


