Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
"Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam" – Pál Apostol-i idézet
– számos bölcsesség mellett – arra is rámutat, hogy emberi életünk és a sport milyen sok tekintetben
hasonlítanak egymásra. Nehezebb időkben azt érezhetjük, hogy az életünk másból sem áll, mint, hogy
konkurens személyekkel szemben kell versenyeznünk egyéni érdekeink érvényesítése érdekében,
máskor pedig a csapathoz tartozás jóérzésével munkálkodhatunk közös céljainkért. Éppen ezért a
rendszeres testedzés számos pozitív hatása között, az egészség mellett kiemelt jelentősége van a
szellemi és lelki fejlődésnek, valamint a kemény munka, az összefogás és a tisztességes verseny
módszeres gyakorlásának. Ennek a felismerésnek is köszönhető, hogy Magyarország döntéshozói az
elmúlt közel 8 esztendőben minden eddiginél intenzívebb módon fáradoztak azért, hogy Hazánkban
minél többen, minél jobb körülmények között, és minél sikeresebben sportoljanak. Meggyőződésem,
hogy a sporton keresztül a felnövekvő generációk olyan testi-lelki muníciót vehetnek magukhoz,
amely egész hátralévő életükben hozzásegíti őket, hogy magánéletükben, munkahelyükön sikeresek és
elégedettek legyenek.
Egy ország életében vannak olyan célkitűzések, amelyek eléréséhez nem elegendő a központi
elhatározás, egy szakszerű stratégia összeállítása és még a szükséges források biztosítása sem. A sport
minden kétséget kizáróan ilyen területnek minősül. Szigetszentmiklós sportaktivitásának kiemelkedő
sikere éppen annak köszönhető, hogy itt az országos és helyi politika célkitűzéseit az itt működő
sportszervezetek és az azokat alkotó sportolók valóra váltják. Közös eredményünk, hogy az elmúlt
években megépült Városi Sportcsarnok után, egy kézilabdacsarnok és egy labdarugó létesítmény is
kivitelezés alatt áll. Szintén sikerként értékelhető, hogy az oktatás területén is megszülettek és
végrehajtásra kerültek azok a döntések, amelyek alapján a közoktatás részeként minden gyermeket a
rendszeres testedzés örömeire és jótékony hatására próbálnak nevelni. A helyi emberek sportolás iránti
igényének ékes bizonyítéka, hogy Szigetszentmiklóson több sport- és szabadidőközpont működik
sikeresen, főként üzleti alapon. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a döntések, a stratégiák, a források
biztosítása és a sportlétesítmények fejlesztése, csak akkor tudják beváltani a hozzájuk fűzött
reményeket, ha vannak olyan emberek és szervezetek, akik rendszeres munkájukkal és odaadásukkal a
biztosított kereteket megtöltik tartalommal. Országgyűlési képviselőként örömmel és büszkeséggel tölt
el, és nap, mint nap tapasztalom, hogy Szigetszentmiklóson több, mint 40 olyan sportszervezet van,
amely ennek a nem könnyű feladatnak az ellátására vállalkozott.
Több civil szervezet tagjaként tisztában vagyok vele, hogy a sportolók és különböző sportszervezetek
működési feltételeinek biztosítása és sikerei milyen komoly erőfeszítéseket és áldozatot igényelnek.
Éppen ezért helyénvalónak tartom, hogy egy sportgála keretében a sportolók és sportegyesületek
minősített figyelmet és tiszteletet kapjanak. Elismerés és köszönet jár mindazoknak, akik az elmúlt
években és évtizedekben egyéni erőfeszítéseikkel vagy közösségszervező munkájukkal szolgálták a

szigetszentmiklósi sport nemes ügyét. Ez a mai nap mindannyiukról szól, mégis van egy fiatal
sportoló, aki iránti megbecsülésünket minősített módon, Sport díj átadásával fejezzük ki. Engedjék
meg tehát, hogy személyesen is gratuláljak Laszák Zoltán úrnak, aki világbajnoki címével nemcsak
Szigetszentmiklós hírnevét öregbítette, de példájával komoly motiváló erőként hat a helyi sport
fejlődésére.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kívánom, hogy Szigetszentmiklós sportélete továbbra is építse és gazdagítsa e közösséget, és az
együtt elért sikerek adjanak erőt ahhoz, hogy a sportban és az élet egyéb területein is összefogással és
csapatszellemmel tudjunk céljainkért fáradozni.

