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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Békéscsabaiak! 

 

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn.” 
Széchenyi István gondolatai ma is időtállóak.  

1848 legfényesebb napjára emlékezünk, amely egy sorsfordító időszak 
kezdete volt nemzetünk történetében. Március 15. a nemzeti függetlenség 
és a polgárosodni vágyó magyarság ünnepe, a nemzeti összefogás és a 
közös érdekek egyeztetésének nagy példája. A magyar nemzet saját, 
felelősségteljes döntést hozott arról, hogy változtatni akar a sorsán és a 
célokat megfogalmazva állt ki a polgárosodásért, a szabadságért, a 
reformokért.  

Ma, 2013-ban is mindannyian tisztelettel tekintünk a reformkor hőseire, 
akik képesek voltak a változásra, egy új jövő építésére. 

 

Tisztelt Ünneplő Közönség! 

1848-ban a magyar nemzet együttes ereje megrengette a szembenálló 
osztrák kormányzatot, amely meghátrált és engedett a magyar nép 
követeléseinek. Ők is tapasztalhatták, hogy nem érdemes szembe menni a 
népakarattal. A márciusi ifjak és a reformkor politikusai kiálltak a 
változások mellett a szabadságot elfojtó hatalommal szemben. 1848 
márciusában vér nélkül győzött a forradalom, amelyet a fegyveres túlerő 
elfojtott ugyan, de a polgári átalakulás folyamatát nem lehetett 
visszafordítani. 

Most nekünk kell folytatni a 48-as nemzedék ma is aktuális elképzeléseit. 
Bár most mások a célok, de ugyanolyan nemzeti összefogásra van 
szükség a megvalósításhoz, mint 1848-ban volt.  

A magyarok 2010-re belátták, hogy a folyamatos igazodás, az alázatos 
alkalmazkodás, a gyengeség nem megoldás. Ez a felismerés hozta létre 
Európa egyetlen kétharmados kormánytöbbségét. Az elmúlt két évben a 
kormány visszaállította a GYED-et; 2 évről 3 évre emelte a GYES-t. Az 
édesanyák munkába való visszatérését adókedvezményekkel segíti és 
bevezette a családi adókedvezményt. A kormány csökkentette és tovább 
csökkenti a rezsit - amire évtizedek óta nem volt példa Magyarországon. 
Megőrizte a nyugdíjak reálértékét, 2013. január 1-jétől pedig 5,2 
százalékkal növelte a nyugdíjak összegét. Csökkentette az 
államadósságot - erre csak öt ország volt képes az unió 28 államából. 

Magyarország eredményesebb a válság kezelésében, mint a legtöbb 
európai ország. Jobban teljesítünk az emberek mindennapi terheinek 
csökkentésében, a családok támogatásában, a nyugdíjak területén, a 
felesleges kiadások lefaragásában, az egészségügyben és a  
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felzárkóztatásban is. Magyarország jobban teljesít, mint korábban, jobban, 
mint a Gyurcsány-Bajnai kormány idején. 

 

Tisztelt Békéscsabaiak! 

Nemzetünk sorsfordító eseményeiből a csabaiak is kivették a részüket.  

A békéscsabaiak először március 19-én értesültek a pesti forradalomról. 
Két csabai számolt be az eseményekről, akik Pesten részt vettek Táncsics 
Mihály kiszabadításában. Március 20-án a város „képviseleti testülete" 
nemzeti zászlóval, Kossuth és Batthyányi arcképével díszített 
tanácsteremben rendkívüli közgyűlést tartott, ahol elfogadták a 12 pontot. 

A másnapi megyei népközgyűlésre érkező szarvasi, tótkomlósi, 
köröstarcsai és gyomai küldöttek, a Csabai Kaszinóban találkoztak a 
helyiekkel. A vacsorán Omaszta  Zsigmond nagy sikerrel bemutatta a 
Nemzeti dal általa megzenésített változatát. Galli Sámuel kereskedő 
nemzeti színű kokárdákat hozott Pestről amit azonnal szétkapkodtak. 
Galliné alig győzte készíteni a megrendelt kokárdákat. Csabán is 
megalakult a nemzetőrség. Szinovicz jegyző volt az első, aki puskával a 
vállán egy óra hosszat, mint nemzetőr járt fel s alá a városháza előtt, amíg 
fel nem váltották. 

A szabadságharc idején 358 csabai honvéd szolgált Máriássy, Damjanich, 
Bem és Dembinszki parancsnoksága alatt. A csabai honvédek az Arad 
környéki harcokban nemzetőri szolgálatot teljesítettek, gabonával, 
takarmánnyal, arany- és ezüstékszerek adományozásával segítették a 
kormányt. Legyünk büszkék elődeinkre! 

A forradalom után indult gazadsági fellendülés idején lakossági 
összefogással, közadakozásból építették fel a Városházát, a Fiume Hotelt, 
a Jókai Színházat, az Alföld első kőszínházát, a Munkácsy Múzeumot, az 
Evangélikus nagytemplomot. A város saját forrásból építette az Árpád 
fürdőt és a vasútállomást. Ezek az épületek ma is állnak. Ezekre az 
épületekre ma is büszkék vagyunk! Akkoriban senki sem nevezte ezeket 
fölösleges presztízsberuházásoknak. 

 

Kedves Békéscsabai Lakosok!  

Úgy gondolom, hogy Békéscsaba ismét jó úton jár, évről évre szépül, 
gyarapodik a város. A Csabagyöngye Kulturális Központ, a Szent István 
tér felújítása, CsabaPark, a vasútfejlesztés mind-mind előremutató szép 
kezdeményezések. Békéscsaba jobban teljesít, mint az előző 
városvezetés alatt. Még mindig sok azonban a tennivaló. Ehhez újabb 
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lendületre, kitartásra és összefogásra, céltudatos munkára van szükség.  
Arra, hogy odafigyeljünk egymásra, fogjuk meg egymás kezét, segítsünk a 
másikon. Vegyük észre egymás értékeit, hallgassuk meg egymást! 
Mindannyian ugyanazt akarjuk: családunk, nemzetünk boldogulását itt 
Békéscsabán, itt Magyarországon! Hogy gyermekeink itthon érezzék 
otthon magukat. Én hiszek abban, hogy erre mi csabaiak képesek 
vagyunk. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Békéscsaba, 2013. március 15. 


