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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégek!

Fontos mérföldkő Békéscsaba kulturális életében ez a mai nap, hiszen városunk egy 

igazi gyöngyszemmel gazdagodik. Az elmúlt 100 év egyik legnagyobb közművelődési 

beruházása készült el, mely méltó módon ápolja majd hagyományainkat és részt vesz a 

kultúra széles körű közvetítésében. 

A Magyar Kultúra Napján, a Himnusz születésnapján különösen fontos esemény ez itt, 

Békéscsaba új kulturális központjában.  Ez a hely minket gazdagít, ahol mindig otthon 

érezhetjük majd magunkat. 

Békéscsabán született Haan Antal festőművész, itt tanult Gyóni Géza költő és Schéner 

Mihály  festőművész.  Innen  indult  a  világhírnév  felé  Munkácsy  Mihály,  és  még 

sorolhatnám azokat a neveket, akik Békéscsaba kulturális gazdagságát jelképezik. Ők 

azok,  akik  egyedit  és  megismételhetetlent  alkottak,  emlékeztetnek  minket  a 

hagyományainkra,  gyökereinkre,  múltunkra,  amiből  mi  is  építkezünk,  és  amit 

továbbvisznek a ma élő művészek. Kodály Zoltán így írt erről:

„Kultúrát  nem lehet örökölni.  Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden 

nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.”

Ez vezérelt minket akkor is, amikor 5 évvel ezelőtt megálmodtuk Békéscsaba szívében 

ezt a közösségi teret, mely reményeink szerint a kultúra igazi hordozójává válik és 

minden békéscsabai büszke lehet rá. A Csabagyöngye ugyanis mindannyiunké, ahol a 

kultúra mindenki számára elérhető. Szeretnénk, ha Békéscsaba, a megye, sőt a régió 

minden lakosa így érezné. 
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Aki  Békéscsabán  járt  az  utóbbi  időben,  azt  láthatta,  hogy  városunk  folyamatosan 

szépül. Olyan beruházások indultak meg, amire utoljára a múlt század elején került 

sor. Akkor épült például a Munkácsy Mihály Múzeum, a Jókai Színház, a vasútállomás 

és az Árpád Fürdő is. Most is hasonló, korszakalkotó megújuláson megy keresztül a 

település. A csatornázás, a belváros megújulása, a járdák, a kerékpárutak, a CsabaPark 

és a vasúti infrastruktúra fejlesztése mind egy tudatos városfejlesztés részei. Ennek a 

folyamatnak  egy  fontos  állomása  a  most  átadásra  kerülő  Csabagyöngye  Kulturális 

Központ is.

Az  Európai  Unió  és  önkormányzatunk  támogatásával  megvalósuló  2  milliárdos 

beruházás a modern technika eszközeivel igyekszik szórakoztatni,  elgondolkodtatni, 

tanítani. A 21. század igényeinek megfelelő 6000m2-es kulturális központ egy olyan 

színtér  lesz,  ahol a  különböző művészeti  ágak és közösségek egymásra  találhatnak 

egymást kiegészítve, támogatva. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, 

hogy  a  Magyar  Kultúra  Napjáról  2013-ban  ebben  az  új,  impozáns  épületben 

emlékezhessünk  meg.  Sokan  tekintettük  szívügyünknek  ennek  megvalósulását. 

Reményeink  szerint  a  Csabagyöngye  hosszú  időre  meghatározó  tényezője  lesz 

Békéscsaba, a megye, sőt a régió kulturális életének. 

Legyen ez a központ egy igazi gyöngyszem Békéscsaba és a megye szívében! Töltsék 

meg  ezt  a  gyönyörű  helyet  sok-sok  zenével,  tánccal,  irodalommal,  kiállításokkal, 

színes programokkal! 

Ezen  az  ünnepi  napon,  ebben  az  ünnepi  pillanatban,  a  beruházó,  Békéscsaba 

képviselőjeként  szeretném jelképesen  átadni  az  intézmény  kulcsát  a  Csabagyöngye 

Kulturális Központ igazgatójának, Szente Bélának.


