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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Kedves Békéscsabaiak! 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Szent István ünnepén a megújult 
főterünkön, a Szent István téren, Békés megye szívében.Augusztus 20-án minden 
évben államalapító Szent István királyunkra emlékezünk. Arra a szent királyra, aki 
képes volt megújítani, stabilizálni az országot, biztosítani a magyarság helyét és 
jövőjét Európában.  

Első királyunk országgá építette az akkori magyarságot és az akkori nagyhatalmak 
közé integrálta a Magyar királyságot. De ennél is fontosabb, hogy megfogalmazta 
azokat a morális, erkölcsi és közösségi értékeket, amelyekre lehet, érdemes és kell 
építeni minden közösséget. Az általa megfogalmazott értékek kiállták az 1000 év 
próbáját. Ma is pontosan olyan érvényesek, mint ezer évvel ezelőtt. Merítsünk erőt a 
legnagyobb magyar államférfi bölcsességéből, útmutatásából, törvényeiből. 
Vigyázzunk azokra az értékekre, amelyet elődeink bíztak ránk!  

 

Kedves Békéscsabai lakosok!   

Szent István hagyatéka a miénk - békéscsabaiaké is! Emlékezzünk arra a 9 Árpád-kori 
falura, amelynek területén a mai Békéscsaba virágzik. Bizonyára ismerősen fog 
hangzani Önöknek: Csaba, Megyer, Gerla, Vesze, Gerendás, Kétsopron, Ölyved, 
Szent Miklós, Kerek. Mind a kilenc falunak saját temploma volt és szorgos adófizető 
emberek lakták. A csabai vár, vagy ahogy a helyiek hívták kastély, a Dózsa György út 
elején állt.  Az 1700-as években betelepülő őseink még látták megmaradt falakat. 
Legyünk büszkék saját ezer éves történelmünkre.  

Különleges nekünk, békéscsabaiaknak ez a mai ünnep. Azért különleges, mert ezen a 
gyönyörűen felújított Szent István téren emlékezhetünk Szent királyunkra. Ezzel 
méltóképpen ünnepelhetjük tíz évszázados örökségünket. Méltóképpen, hiszen ezt a 
teret úgy újítottuk fel, ahogy azt 140 évvel ezelőtt elődeink megálmodták. Akkor, 
Szemián főjegyző így avatta fel az új Városházát: „Álljon itt ez az épület akkor is, 
amikor azt sokkal díszesebb, nagyszerű házak fogják környezni.”  

A múlt század közepén, a történelem viharaiban ez a tér elvesztette eredeti arcát. 
Évtizedekig nem volt más, mint közlekedési útvonal, buszmegállókkal és zsúfolt 
parkolókkal.  Kérem, nézzenek most körül a téren! 

 

Hölgyeim és Uraim! 

Aki az elmúlt hónapokban kilátogatott a főtérre, az egyetért velem abban, hogy a tér 
megtelt élettel. Sikerült visszaadnunk régi, évszázados, eredeti patinás hangulatát, 
sikerült újraéleszteni korzót, amiről nagyszüleink meséltek. 

Sikerült megőrizni azt a hagyatékot, amelyet elődeink ránk örökítettek. - Békéscsabán 
is érdemes nagyot álmodni. Békéscsaba polgármestereként köszönöm Önöknek, hogy 
bíztak bennünk, és türelemmel kivárták, hogy a tér újra életre keljen.  
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Kedves vendégek! 

István király idején is sok kritikus volt, akik nem hittek az újításokban, de az őt követő 
generációk felismerték, hogy csak a Szent István-i út a járható út és erre alapozva 
építették az országot. István abban hitt, hogy érdemes bízni bennünk, utódokban, mert 
úrrá leszünk a széthúzáson és közösen építkezünk majd tovább. Sokan pesszimisták 
voltak akkor is, és most is, azt mondták: hiábavaló a próbálkozás, itt soha nem lesz 
egyetértés. 

Én azt mondom, hogy érdemes volt megvalósítani a csatornázást. Érdemes volt 
felépíteni a Csabagyöngye Kulturális Központot. Érdemes volt a belvárost szebbé 
tenni. És érdemes ezen az úton haladnunk tovább azért, hogy munkahelyeket hozzunk 
létre, hogy városunk szebb, jobb és élhetőbb legyen. Hogy értékeinket megbecsülve 
olyan várost építsünk, amely a lakosok megélhetését és kényelmét szolgálja. Ahova 
visszajönnek gyermekeink és itthon érezhetik otthon magukat.  

Ehhez azonban sok munka van még hátra. Hátra van még a CsabaPark felépítése, 
amely világhírű gasztonómiai kincsünk – a Csabai kolbász - ápolását, védelmét és 
fejlesztését fogja szolgálni. Jövőre indul a vasút korszerűsítése is. A 160 km-es 
sebességű vasút közelebb fogja hozni Budapestet Békéscsabához. A korszerű átjárók, 
és az új Orosházi úti híd pedig közelebb hozza Jaminát Békéscsabához.  

A sikerhez azonban szívós, elkötelezett, céltudatos munkára van szükség. És 
mindenkinek a munkájára szükség van. Ne higgyék el azt, amit a kereskedelmi média 
sugároz, hogy munka nélkül is meg lehet élni, és lehet boldogulni. Mert csak munkával 
lehet értéket teremteni, boldogulni, jövőt építeni. 

Minden évben, augusztus 20-án mi is visszatérünk az alapokhoz, emlékeztetjük 
magunkat arra, hogy összetartozunk, és hogy felelősséget viselünk egymásért és a 
közösségért.  

Nekünk, csabaiaknak, végre együtt kell dolgozni városi ügyeink sikeréért! Együtt kell 
dolgoznunk gyerekeink jövőjéért és városunk boldogulásáért. Ahogy Széchenyi István 
mondta: „Vegyetek példát hazánk nagyjai és gazdagjai,… és legyetek hű magyarok 
tettel, nem puszta szóval, … és nem olcsó fitogtatással!” 

 

Kedves Békéscsabaiak! 

A mai nap csúcspontja az István a király hagyományokat tisztelő, hagyományokat 
követő előadása következik hamarosan. Köszönöm, és gratulálok mindazoknak, akik 
munkája lehetővé tette ezt az előadást ma este.  

Köszönöm Fekete Péter igazgató úrnak és köszönöm Zsuráfszki Zoltánnak a mai 
előadás rendezőjének a rengeteg munkát.  

Önöknek pedig kívánok igazi ünnepi hangulatot és nagyon jó szórakozást! 


