Kivételes alkalom volt az államalapítás idei ünnepe Zircen. A kora délutáni órákban
fúvósok zenéje szólalt meg a csendre berendezkedett belvárosban. A traunsteini
muzsikusok a bajor tartományból érkeztek, ahonnan évezreddel korábban lovagok
jöttek magyar földre Gizella királynéval, ünnepelt királyunk, I. István feleségével. A két
nemzet kapcsolata több mint ezer évvel ezelőtt házassággal kezdődött, a két – e
nemzetekhez tartozó – város kapcsolata több mint tíz évvel ezelőtt testvérségen alapult.
De nemcsak ezt a párhuzamot fedezte fel a történelem és az ünnepség fővendégei között
Ottó Péter, Zirc polgármestere. A nyárvégi fülledt melegben először is egy „tavaszi
kőművest” köszöntött Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter személyében. Városunk vezetője egy hasonlattal élve ugyanis háznak
nevezte államunkat, kőművesnek az alapítóját. „Voltak történelmünknek nagyon nehéz
időszakai, amikor a külső és belső ellenséggel megküzdve kellett a hazát védeni, a porba hulló
köveket az újabb kőműveseknek a helyükre illeszteni.” – fogalmazott, s utalt
államszervezetünk gazdaságtalan működtetésére, amelynek megváltoztatására az új kormány
Szent István örökségét továbbvéve határozott és céltudatos politikával kezdett hozzá.
Talabér Márta országgyűlési képviselő asszonyt, a Veszprém Megyei Közgyűlés
alelnökét abból az alkalomból is köszöntötte, hogy megyéink szintén évezredes múltra
tekintenek vissza. A Ciszterci Apátságot képviselő dr. Bán Elizeus perjel atya köszöntésénél
felhívta a figyelmet arra, hogy I. István a pogány magyar törzsek szövetségéből az egész
Kárpát-medencére kiterjedő keresztény államot hozott létre. Ottó Péter köszöntőjében még
azokra a polgártársakra is gondolt, akik a televízió előtt szemlélték az ünnepet. Üdvözölte a
magyar-bajor közös történelmi szálak megtartásában vezérszerepet játszó német és magyar
urakat, Pohlheim testvérváros képviseletét, a térségi polgármestertársakat, a város
díszpolgárait, a képviselő-testület tagjait, az új kenyér megtermeléséért fáradozó gazdálkodók
képviselőit, valamint minden közreműködőt és résztvevőt. Ünnepelt királyunk egyik legfőbb
érdemének azt tartotta, hogy nemzetének hazát teremtett abban az Európában, ahol más népek
eltűntek. Munkásságát követendő példának nevezte, amelyből erőt kell meríteni.
Navracsics Tibor szerint amit Szent István királyként harmincnyolc év alatt elvégzett, az
nem volt kevesebb, minthogy rendet vágott a káoszba. Püspökségek és vármegyék
alapításával az egyházi és a politikai igazgatást egyaránt megteremtette, és nemcsak új útra
terelte a magyar nemzetet, hanem létrehozta azt az intézményi keretet, amely a túlélést
biztosította.
Az ünnepség történelmi blokkját államalapító királyunk fiáról, Szent Imre hercegről
szóló egyházi ének zárta a Rapszódia Énekegyüttes előadásában.
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