Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Közel másfél évtizedes aktív közéleti tevékenység – többek között – arra is megtanított, hogy egy feladat
és probléma vagy nagyon rövid vagy csak nagyon hosszú idő alatt oldható meg. Tapasztalataim alapján
azt is elmondhatom, hogy az igazán nemes célok szolgálata nem tartozik azon kihívások közé, amelyet
kis erőfeszítéssel, rövid idő alatt és problémamentesen el lehet végezni. Sőt, legtöbb esetben nemcsak a
hivatali idő, de egy egész élet is rövidnek bizonyul ahhoz, hogy a cél megvalósulását magunkénak
tudhassuk. Éppen ezért kell a célhoz vezető úton minden mérföldkőnél megállni és az elért
eredményeket számba venni és hálát adni.
A sportolás megszervezése és népszerűsítése minden kétséget kizáróan a legnemesebb célok közé
tartozik. A sport megismertetése és megszerettetése valakivel az egyik legnagyobb ajándék, amit adni
tudunk egymásnak. A megkérdőjelezhetetlen pozitív élettani hatások mellett, a rendszeres testedzés és
közösségi munka nagyban segíti a lelki-szellemi fejlődést, amelynek biztosítása a gyermekek és fiatalok
számára elsődleges kötelességünk. Ennek a felismerésnek is köszönhető, hogy Magyarország
döntéshozói az elmúlt 8 esztendőben minden eddiginél intenzívebb módon fáradoztak azért, hogy
Hazánkban minél többen, minél jobb körülmények között, és minél sikeresebben sportoljanak. A mai
napon egy olyan létesítmény átadását ünnepelhetjük, amelyet az országos és helyi döntéshozás anyagi
áldozatkészsége, a helyi vállalkozások együttműködése és a Dunavarsányi Torna Egylet vezetőségének
és tagságának áldozatos munkája együttesen hozott létre. Elmondható, hogy a sikerhez minden
szereplőre óriási szükség volt, továbbá, hogy bármelyikük hiánya könnyen a teljes projektum
meghiúsulásához vezetett volna. Köszönet és elismerés jár mindazoknak, hogy bármilyen módon
hozzájárultak ahhoz, hogy ma itt lehessünk. Köszönet a kivitelezést végző társaságnak, aki nemcsak
első osztályú munkájával, de a különböző nehézségek leküzdésében való együttműködésével is segítette
e beruházást, valamint köszönet Keresztesi Balázs alpolgármester úrnak a folyamatos koordinációért.
A Dunavarsányi Torna Egylet és Városunk egy olyan létesítménnyel gazdagodott, amely nemcsak a
jövő és a fejlődés záloga, de méltó módon szimbolizálja az Egyesület több, mint 9 évtizedes fennállását,
és a benne és érte dolgozók kitartó áldozatvállalását és elkötelezettségét.
A Dunavarsányi Torna Egylet számára ezen időszak nemcsak a mai napon átadásra kerülő pályaház
miatt jelentős. A nemrégiben megtartott tisztújító közgyűlésen – sportos kifejezéssel élve – a staféta
átadásra került. Az új vezetésbe vetett reménység mellett helyénvaló, hogy néhány szó a múltról is essen.
Egy több, mint 90 éves múltra visszatekintő egyesület esetében nincs lehetőség arra, hogy mindenkinek
köszönetünket fejezzük ki és mindenki érdemeit elsoroljuk. Mindazonáltal e köszöntő nem lenne hiteles
és őszinte, ha nem nyerne említést polgármesterünk, Gergőné Varga Tünde, és az Egyesület élén kifejtett
erőfeszítései. Ő volt az, aki polgármesteri szolgálatom alatt Bakos András képviselő úr támogatása
mellett vállalta, hogy nemcsak az anyagi támogatást nyújtó önkormányzat elöljárójaként, hanem
belülről, az egyesült vezetőjeként is munkálja az egyesület sikerét és fejlődését. Aki emlékszik, hogy

Gergőné Varga Tünde elnöki megbízatása kezdetén milyen állapotok és hangulatok uralkodtak az
egyesület működésében és ezen a helyszínen, azok elhihetik, hogy senki sem vágyott e feladatra. Tünde
azonban nem csak a korszerűtlen, alig használható pályára, düledező pályaházra és folyamatos anyagi
és szervezeti gondokkal küzdő egyesületre tekintett, hanem lelki szemeivel már akkor azt látta, ami –
munkájának köszönhetően – mára már mindenki számára látható és szemet gyönyörködtető.
Meggyőződésem, hogy e vízió és a hozzá társuló hit nélkül nem lett volna ereje, hogy a jelentős
leterheltséget jelentő alpolgármesteri feladatok mellett magára vállalja ezt a feladatot. Éppen ezért
személyesen köszönöm, hogy évekkel ezelőtt kérésemet is meghallva az ügy élére állt és a nehézségek
és akadályok ellenére sem adta fel a harcot. A mai nap ékes bizonyítéka annak, hogy e fáradozás nem
volt hiábavaló. Örömre ad okot, hogy bár a munka oroszlánrészét Tünde és egy szűkebb kör végezte, de
a siker és győzelem valamennyi Dunavarsányi polgáré. Bízom benne, hogy bár polgármester asszony
úgy döntött, hogy hivatalosan átadja a kormányrudat, de tapasztalatát, tenni akarását és elkötelezettségét
továbbra is az egyesület szolgálatába állítja. A néhány napja megválasztott tisztségviselőknek pedig azt
kívánom, hogy a Jóisten adjon nekik erőt és bölcsességet ahhoz, hogy e kiemelt fontosságú célt
eredményesen és a település javára és büszkeségére tudják végezni. Meggyőződésem, hogy az elődök
elért eredményei és az utódok felkészültsége és jószándéka még komoly sportsikerekhez vezethet
minket, és az egyesület tevékenységének köszönhetően dunavarsányi polgárok ezrei tehetnek meg
fontos lépéseket az egészséges és kiegyensúlyozott élet irányába.
Tisztelet Hölgyeim és Uraim!
Ezen a szép tavaszi napon azt kívánom, hogy Dunavarsány sportélete továbbra is építse és gazdagítsa
közösségünket, és az együtt elért sikerek adjanak erőt ahhoz, hogy a sportban és az élet egyéb területein
is összefogással és csapatszellemmel tudjunk céljainkért fáradozni.
Hajrá Magyarország! Hajrá Dunavarsány! Hajrá DTE!

