
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  

"… ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek; ideje van a 

jajgatásnak, és ideje van a táncolásnak." – szól a sokaknak 

ismerősen csengő idézet a Prédikátor könyvéből. Hazánk és 

nemzetünk zivataros történelmét figyelembe véve kijelenthetjük, 

hogy augusztus 20-a talán az egyetlen olyan ünnepünk, amelyen 

helye van az önfeledt örömnek, nevetésnek és a táncnak. Az év 

ezen időszakában nemcsak az államalapításra és a keresztyén 

kultúrkörhöz való csatlakozásunkra emlékezünk, hanem az életet 

és a megmaradást jelképező új kenyérért is hálát adunk. Mikor, 

ha nem most kell hálatelt szívvel örülnünk és táncolnunk? – 

tehetjük fel okkal a kérdést.    

Hálára és büszkeségre ad okot az is, hogy Dunavarsány amúgyis 

sokszínű kulturális élete idén a Summerfest rendezvény-

sorozathoz való csatlakozással tovább gazdagodott. 

Elmondhatjuk, hogy Dunavarsány számára mindig is komoly 

kihívást jelentett, hogy egyetlen hivatalos állami ünnepünk méltó 

és minél szélesebb körű megélésére megfelelő formát találjon. 

Akik szem és fültanúi voltak és lesznek az eseményeknek, 

egyetérthetnek azzal, hogy idén különösen is érdemes augusztus 

20-át Dunavarsányban ünnepelni.  

A Summerfest nem csak kulturális szempontból egyedülálló és 

példaértékű. Egy olyan világban, ahol olyan gyakran hallunk a 

különbözőségről és az ebből eredő konfliktusokról, reménységre 

ad okot látni, hogy egészen más gyökerekkel és hagyományokkal 

rendelkező emberek milyen ámulatba ejtő módon képesek átadni 

gondolataikat és érzéseiket egymásnak és a közönségnek. E 

rendezvény résztvevői úgy képesek bemutatni a különböző 

nemzetek kultúrájának változatosságát, hogy közben 

amindegyikőjüket összekötő általános értékekre helyezik a 



 

hangsúlyt. A zene és tánc mellet ilyen érték a másik iránti 

tisztelet, szolidaritás, tolerancia, amelyek nélkül nemcsak a 

globális fejlődés, hanem Hazánk boldogulása sem képzelhető el. 

A mai produkciók kiváló bizonyítékai annak is, amit István király 

fogalmazott meg intelmeiben arról, hogy a Hazánkba érkező 

vendégek milyen óriási értéket és változatosságot képesek 

hozzáadni életünkhöz és kultúránkhoz.  

Dunavarsány egykori polgármestereként, és a térség 

országgyűlési képviselőjeként óriási megtiszteltetés, hogy a 

Summerfest dunavarsányi gálaműsorának megnyitására felkérést 

kaptam. Külön öröm számomra látni, hogy e térség egymástól 

sok szempontból távol eső települései e rendezvénysorozaton 

keresztül is megélik az összetartozást és gyakorolják a 

partnerséget.        

Őszinte elismerés jár mindazoknak, akik bármilyen módon 

közreműködtek abban, hogy Dunavarsány és a rendezvényben 

részt vevő többi település lakosságának ilyen páratlan és 

felejthetetlen élményben lehessen része. Félő, hogy ha név 

szerint felsorolnám mindazon önkormányzatokat, intézményeket, 

gazdasági és civil szervezeteket és közreműködő személyeket, 

akik nélkül nem lehetnénk most itt, akkor reggelig sem kerülne 

sor a várva várt előadásra. Mindazonáltal engedjék meg, hogy 

külön köszöntsem az est fénypontjait, nevezetesen a következő 

országból érkező előadóinkat: Németország/Germany, Peru, 

Litvánia, Szardínia, Paraguay! Welcome to Dunavarsány! Thank 

you very much for comming.  

Bízom benne, hogy a most következő gálaműsort az elkövetkező 

években még számtalan követi Dunavarsány és az idelátogatók 

nagy örömére! Jó szórakozást kívánok!  


