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Békés várossá nyilvánításának 36. évfordulóján 
elhangzott polgármesteri beszéd 

 
 

Kedves Vendégeink, Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Békés várossá avatásának évfordulói szinte már hagyományosan az értékelésrıl, a 

mögöttünk hagyott év eredményeirıl, tanulságairól szólnak. A tavaly, tavaly elıtt 

ugyanitt elmondott gondolatokat újra átfutva elmondhatom: egyik szemem sír, a 

másik nevet.  

Terveink, az egykor választási programként felvázolt célok legtöbbje a megvalósulás 

felé halad. Van, ahol – nem is egy helyen – már folynak a munkálatok, sıt átadott, 

befejezett beruházások is alátámasztják: Békés folyamatosan fejlıdik.  

Sokan sokszor megkérdezték már tılem: mi történt Békésen, mi történt Békéssel az 

elmúlt években, amitıl több az eredményes pályázat, mi az a plusz, ami folyamatosan 

mozgásban tartja a várost? A választ nem csupán a Városházán kell keresnünk, 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, és nem is a politika labirintusaiban. A választ azok az 

emberek tudnák megadni, akik közül talán egy sincs most itt velünk ebben a 

kiemelkedı pillanatban, de ott voltak április 5-én, virágvasárnapon, a békési piacon 

és ott vannak a civil szervezetekben, a város alkotó közösségeiben.   

Ott voltak, mint ahogy ott vannak ma is, hogy ıstermelıként, kézmővesként vagy 

akár pedagógusként is bizonyítsanak, megmutathassák fáradságos munkájuk 

gyümölcsét.  

Számomra az a vasárnap nem csupán a jó hangulatot, az örvénylı tömeget jelentette, 

hanem a munkába vetett hitet, a közös jövınkbe vetett bizalmat. 

Lesznek még bizonyára ünnepélyes pillanatok a város életében neves elıadókkal 

vagy magas vendégekkel, de én innen is szeretném üzenni mindenkinek, az elmúlt 

évek – és merem állítni, a következı idıszak – számomra legszebb ünnepét éltem át 
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április ötödikén és minden alkalommal, amikor a város alkotó közösségei és a békési 

ember tehetségérıl meggyızıdhettem. 

Jól tudjuk, hiszen történelmünk nem egyszer bizonyította: a bajban csak egymásra 

számíthatunk itt, a Viharsarokban. Messze van Budapest és még messzebb Brüsszel, 

ahol sorsunk felett pálcát törnek nap-nap után. A távolság nagy, a jajszó nehezen 

hangzik oly messzire, de a parlamentáris demokrácia lehetıvé teszi számunkra, hogy 

képviselıink révén érdekeink érvényesüljenek Budapesten és Brüsszelben is. Az 

elıttünk álló uniós választások mindannyiunknak kezébe adják annak a lehetıségét 

is, hogy Békés közelebb kerüljön végre Brüsszelhez. De ne feledjük unió ide, 

választások oda, vagy összetartunk itt helyben, és egymást megtartva küzdünk ezért a 

városért mi, akik ehhez megkaptuk a bizalmat Békés polgáraitól, vagy veszni hagyjuk 

saját eredményeinket és elıdeink sikereit.  

A békési piac szívvel-lélekkel dolgozó emberérıl szóltam az elıbb, és most Önökhöz 

fordulok Hölgyeim és Uraim! Mi, akik most itt ünnepeljük ebben a díszes teremben 

Békés várossá nyilvánításának 36. évfordulóját, mi mit adtunk ennek a városnak? 

Éltünk-e, élünk-e maradéktalanul a kezünkben lévı lehetıségekkel? Méltóak 

lehetünk-e arra a posztra, ahová a békési polgárok akarata helyezett bennünket? Nem 

könnyő felelni ezekre a kérdésekre, de úgy gondolom, önmagunkba tekintve 

valamennyiünknek meg kell ezt tennie. Az elıttünk álló kihívások egyformán 

érintenek mindenkit: egyre romló gazdasági helyzet, emelkedı munkanélküliség, 

fogyó lakosságszám, egyre több hátrányos helyzető család, csökkenı önkormányzati 

támogatások.  

Mondom ezt elsısorban azért, mert Békésnek, mint minden településnek ma ebben az 

országban a gazdasági és politikai válság sodrásában kell helytállnia.  

Nincs ma egyetlen ember sem, aki ne tehetne valamit hazájáért, szülıvárosáért. 

Különösen ma, amikor minden gondolkozó fejre, minden építı kézre szükségünk 

van.  
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A várost sújtó folyamatos elvonások próbára teszik a köztisztviselıi kar minden 

tudását, szakértelmét és a lakosság türelmét egyaránt. Ebben az évben csaknem 40 

millió forinttal érkezett kevesebb forrás az államtól, mint korábban, ugyanakkor a 

reánk kirótt feladatok, kötelezettségek mértéke folyamatosan emelkedik.  

Egymást érik a szigorú ellenırzések, amelyek azt hivatottak vizsgálni, vajon eleget 

teszünk-e a kormány sokszor abszurd utasításainak a szociális ellátás vagy az oktatás 

területén.  

Történik mindez úgy, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a már-már elviselhetetlen 

terheket ránk rakók és a bennünket folyamatosan kritikával illetık ugyanabból a 

szekértáborból lınek ránk nap mint nap!  

Az önkormányzat az egyre növekvı terhek és elvonások miatt kényszerült arra, hogy 

olyan szolgáltatásokat, mint a víz- és szennyvízköltség, valamint a kommunális díjak 

a valós értékekhez közelítse. Nehéz szívvel tettük meg ezeket a lépéseket tudva, hogy 

a díjemelés az egyre szegényedı lakosságnak problémát okoz. De tudjuk azt, hogy a 

szükséges lépések a korábban elhanyagolt vezetékrendszer felújítását, a 

szennyvíztelep fejlesztését fogják szolgálni. A szemetet pedig 2009. július 16-a után 

csak az erre a célra alkalmas lerakóban Békéscsabán vagy Gyomán lehet elhelyezni, 

mely duplára emeli a költségeket. A szelektív hulladékgyőjtés bevezetésére beadott 

pályázatunkat elutasították az elsı körben, de természetesen újra be fogjuk adni, 

bízva abban, hogy a költségek ezzel csökkenthetık lesznek. 

Mindezek ellenére Békés él, növekszik és gyarapodik tovább. Az elmúlt év 

kézzelfogható sikereinek rövid bemutatása elıtt fontosnak tartom kihangsúlyozni, 

legnagyobb eredményünk, hogy intézményeink mőködnek és a város továbbra is 

stabilan állja a gazdasági válság következményeit – ezt sajnos egyre több település 

már nem mondhatja el magáról Magyarországon.   

– Pályázatunk révén valósulhat meg, hogy Békésrıl most már kerékpárral is 

biztonságosan elérhetı Mezıberény. A Békés-Murony kerékpárút elsı szakasza a 
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Rózsa temetı érintésével Oncsa telepig szintén elkészült, így összesen 11 km 

külterületi és 7,9 km belterületi kerékpárút szeli át városunkat. Hamarosan 

megkezdıdnek a városunkat Békéscsabával immár valóban összekötı kerékpárút 

munkálatai is. 

– Közel 120 millió forintból újítjuk fel a 4644. sz. közút Ady és Szarvasi úti 
szakaszát.  

– Decentralizált pályázati keretbıl 9 fejlesztésünk valósul meg összesen 134,65 

millió forint összköltséggel. Elkészült a Sas utca, a Lengyel Lajos utca, a Krisztina 

zugi út, illetve a piaci parkoló (jégpálya aszfaltozása), folyamatban van a Dánfoki út 

aszfaltozása, és a szabad strand rekonstrukciója.  

– Elkészült az oncsai szennyvízvezeték gerince, folyamatban van a 

malomasszonykerti lakóövezet ivóvízvezetékének bıvítése, folyik a Szociális 

Szolgáltató Központ felújítása. 

– Megkezdıdött az uszoda építése. Városunk régi álma válik valóra a 25 x 15 méteres 

úszómedence, a 8 x 15 méteres tanmedence, illetve a szauna és egyéb kiszolgáló 

helységek (öltözık, zuhanyzók, stb.) felépülésével. A „Békési Fürdıért” 

Közalapítvány felhívására több százan adakoztak azért, hogy mindezek mellett egy 

szabadtéri kis strandmedence is megvalósulhasson. Eddig több, mint 1 millió forint 

győlt össze a békési emberek adakozása révén. MINDENKINEK KÖSZÖNÖM, AKI 

NYUGDÍJÁBÓL, FIZETÉSÉBİL AKÁR CSAK PÁR FORINTOT IS E NEMES 

CÉLRA AJÁNLOTT FEL! 

 

– A Vállalkozói Centrum kialakítása nagy erıkkel folyik, a leendı vállalkozói 

inkubátorház területén megtörtént a terület átadása, a 300 milliós projekt munkálatai 

a napokban elkezdıdnek. A centrum várhatóan nemcsak fizikai helyszínt nyújt a 

bérlıknek, hanem különbözı szolgáltatásokkal is segíti eredményességüket. 
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– Megtörtént a 41 fedett és 8 nyitott autóbuszváró területének átadása a kivitelezınek. 

A 70 millió forintos beruházásból 49 sziget szolgálja majd a lakosok kényelmesebb 

tömegközlekedését. 

– A tavalyi évben három játszóteret újítottunk fel, köztük az Erzsébet liget 

játszóterére 7,5 millió forintot költöttünk. További 4,5 millió forintot fordítottunk a 

Hunyadi tér, az Újvárosi Tagóvoda és a Veres Péter tér játszóeszközeinek 

felújítására.  

– A Dr. Hepp Ferenc Tagintézményünk teljes külsı-belsı felújítására benyújtott fél 

milliárdos pályázatunk célegyenesben van, a nyár végén elıreláthatóan 

elkezdıdhetnek a kivitelezési munkálatok is.  

– Végül pedig örömmel jelentem be, hogy újabb jelentıs pályázatot nyertünk: a 

Fábián utcai parkoló területén megépülhet a kistérség legkorszerőbb bölcsıdéje 

mindössze 10 millió Ft saját erı felhasználásával.  

A pályázatok saját erejét részben a költségvetésben szereplı bevételeinkbıl pl. elmúlt 

évi lakáseladások, kötvények kamata, részben fejlesztési hitelbıl fedezzük. A hitel 

összegének tervezett záró állománya 2009. december 31-én 240 millió Ft lesz.  

Külön szeretném kiemelni a békési vállalkozók által befizetett helyi iparőzési adó 

jelentıségét a pályázati munka sikerében. Hálásak vagyunk nekik, hogy kitartottak 

városunk mellett most, amikor sokan a kiskapukban, a tétlen csodavárásban keresnek 

menedéket. Köszönjük! 

Az elmúlt évben közremőködésünkkel és hathatós segítségünkkel sikerült 

munkahelyeket teremteni. A Hunyadi Téri Általános Iskola helyén mőködı Szent 

Lázár Alapítvány 30 fınek ad munkát illetve a tőzoltó köztestület megalakításával 28 

millió Ft állami normatíva érkezik a városba, mely 23 fı részére ad munkalehetıséget 

fı vagy mellékfoglalkozásban.  

A mai gazdasági környezet sehol a világon nem az új munkahelyek létrehozása felé 

mutat, ezért különösen fontos, hogy megbecsüljük ezen eredményeinket. 
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A szociális foglalkoztatás új rendszere – az összesen 950 fı – munkába állítása óriási 

feladat elé állította az önkormányzatot, foglalkoztatásuk szakaszosan történik. 

Jelenleg 248 fı dolgozik az „Út a munkába” programban ebbıl 169-en a LISZ Kft. 

szervezésében, 79-en pedig az önkormányzat intézményeinél. Ezúton mondok 

köszönetet a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak illetve a LISZ Kft. munkatársainak, 

az újabb plusz feladat lelkiismeretes elvégzéséért. Sajnos az „Út a munkába” program 

nem alkalmas arra, amit a neve takar. A szerzıdések lejártával a munkások nem a 

munkába, hanem a szociális segélyek világába kerülnek vissza. 

Jól tudom, Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a mai állapotok erısen megosztják, 

kétségek között tartják az emberek nagy részét. Nekünk kiemelkedı feladataink és 

kötelességeink vannak ezekben a vészterhes idıkben. Büszke vagyok arra, hogy 

Békés városa az elmúlt évben megállta a helyét, és a folyamatos megszorítások 

mellett is biztosítani tudta a családok, a lakosság számára szükséges ellátásokat, 

szolgáltatásokat.  Óvva intek ugyanakkor mindenkit a felfokozott érzelmekbıl, a 

kiábrándultságból fakadó csodavárástól és indulatoktól. Felelıs vezetıkként a 

politikai életben és intézményeink élén is józan gondolkodásra, higgadt, megfontolt 

döntésekre van szükségünk. Pillanatnyi érdekeink, érzelmeink könnyen 

elragadhatnak bennünket most, amikor hazánk, városunk vagy akár családunk sorsa 

is múlhat egy-egy döntésen.  Én bízom Önökben, mint ahogyan bízok a város, a 

közösség erejében is.  

Az anyagi gyarapodás, az úgynevezett kézzel fogható eredmények mellett Békés 

városa gyarapodott lélekben is. A sok-sok nehézség vagy talán a válság az oka, de azt 

tapasztalom hogy az emberek egyre inkább keresik egymás társaságát. Régi és új 

közösségek zárnak szorosabbra és önként vállalt feladataikkal támogatják egymást.  

Ki-ki tehetsége, talentuma szerint próbálja elıre vinni a szőkebb vagy nagyobb 

közösséget, szolgálva ezzel azokat, akikkel egy célért küzd. Ez a kis csapat lehet civil 

szervezet, sportszakosztály, óvodai, iskolai munkaközösség, egyház, de lehet alkalmi 

csoportosulás, mint például, kerékpárral a munkába, vagy a virágos Békésért.  
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Ezek a példák mind azt bizonyítják, hogy életünk, ha szerényebb is, minısége lehet 

jobb és szebb. Önkormányzatunk kiemelt feladata, hogy észrevegye és segítse a kis 

közösségekért és ezáltal az egész városért tenni akaró polgárokat. A polgár szó 

számomra elsısorban azt jelenti, ha valaki olyan lakosa a városnak, aki a közöshöz 

hozzátenni akar elsısorban és nem elvenni abból. Így ugyanolyan polgár az a néni is, 

aki 200 Ft-ot küldött a csekken a fürdı fejlesztésére, vagy az a bácsi, aki a Drága 

utcán telepített kis fákat locsolgatja, mint aki több százezer forinttal segíti a várost.  A 

szándék a lényeg és én úgy látom, hogy ezen a téren is jó irányba tartunk. 

Ezen az úton nem most kezdünk járni, hiszen mindig voltak és lesznek olyanok, akik 

feladatuknak érzik embertársaik segítését maguknak szinte kötelezı módon. Olyan 

példaképek İk, akikre büszkék vagyunk, felnézünk rájuk. A város ünnepi testületi 

ülés keretében köszöni meg minden évben a sok éves munkát a legjobbaknak, 

azoknak akik értünk, Békésért dolgoznak. 

Jöjjenek most ık a Békés Városért kitüntetés idei díjazottjai. 

 

Békés, 2009. április 16. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

 

 

  


