Ahogy azt e rendezvény találó elnevezése is hirdeti, a Summerfest nemcsak nyári találkozó és kulturális
esemény, hanem ünnep is. Az elkövetkező napokban a szervezők, a meghívott külföldi vendégek és az
érdeklődő közönség együtt élvezheti és adhat hálát mindazért, amit a 25. alkalommal megrendezett
Summerfest tartogat számunkra és nem utolsó sorban azért, amit a Summerfest megtestesít.
Őszinte ünneplésre ad okot, hogy a világ különböző tájairól érkezve együtt lehetünk, a különböző
nemzetek produkcióiban gyönyörködhetünk és egymást és egymás kultúráját megismerhetjük. Külön
örömre adhat okot, hogy számunkra mindez már negyed évszázada adott, mindazonáltal e jubileum
alkalmával nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az általunk már-már magától értetődő módon
gyakorolt szabadság és kinyílt világ a korábbi generációk számára sosem vagy csak kemény évtizedek
elmúltával vált valósággá.
Ahhoz, hogy egy rendezvénysorozat negyed évszázad után is meg tudja őrizni értékét és attraktivitását,
elengedhetetlen, hogy időről-időre meg tudjon újulni. Az idei esemény egyik örömteli újdonsága, hogy
az olykor többezer kilométeres távolságból érkező nemzetekkel való közös ünneplés mellett kiemelt
figyelmet élvez egy, a magyar nemzet számára igen fontos terület az ott élő magyar testvéreinkkel
együtt. Ahogy azt a különböző rendezvények is bizonyítják, a 2018-as Summerfest díszvendége
Kárpátalja. Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnökeként őszinte örömmel és
elismeréssel tölt el az a szolidaritás és józan felismerés, amely e kezdeményezés mögött áll. Elmondható,
hogy ha létezik ma olyan hely a világban, ahol nem könnyű magyarnak lenni, akkor az Kárpátalja.
Éppen ezért kötelességünk, hogy a testvériség megéléseként figyelmet szenteljünk erre a magyarság
számára kiemelt jelentőségű terület földrajzi és kulturális értékeire, továbbá mindent megtegyünk annak
érdekében, hogy az ott élő magyarság fennmaradását és boldogulását elősegítsük. A gondviselésnek
hála, közel 100 esztendő távlatából elmondhatjuk, hogy bár a Trianon okozta sebek be nem gyógyultak
és nem is fognak soha, de legalább újabb és újabb sérüléseket nem kell elszenvedniük a Kárpát-medencei
magyarságnak. Az Európai Unió intézményrendszerének, a környező nemzetek toleranciájának és
együttműködésének, erősödésének és a gazdasági helyzet pozitív alakulásának köszönhetően
kijelenthetjük, hogy a magyar emberek többsége békében, magyar identitását vállalva és nem utolsó
sorban biztos egzisztenciával élhet és reménységgel tekinthet a jövőbe. Sajnos a kárpátaljai magyarság
az, amelyik ezt a legkevésbé mondhatja el magáról. Egy háborús konfliktusoktól sem mentes, komoly
gazdasági problémákkal küzdő ország periférikus területén magyar kisebbségben élni embert próbáló
feladat. Ahol olykor a mindennapi kenyér sem magától értetődő, hatványozottan elismerést és
szolidaritást érdemelnek azok, akik 100 év elmúltával is büszkén vállalják őseik nyelvét, kultúráját és
hitét. Őszintén mondhatom, hogy sok anyaországi vagy a világ más táján élő magyarnak mutatnak példát
nap mint nap, amelyért ezúton is köszönetemet fejezem ki. Kívánom, hogy e rendezvénysorozat
Kárpátaljával foglalkozó részei ne csak új színfoltot vigyenek az elkövetkező napokba, hanem erősítsék
a határokon és földrészeken is átívelő magyar nemzet összetartozását is.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Legszebb ünnepeinknek nagyon fontos része az ajándék. Meggyőződésem, hogy a Summerfest egy
olyan ünnep, amely szinte teljes egészében az ajándékokról szól. A világ minden tájáról érkező
vendégeink hosszú hónapokon át készültek arra, hogy ajándékaikkal megörvendeztessék a többi nemzet
előadóit és a közönséget. Nem kevés időt, energiát és anyagi erőforrást áldoztak arra, hogy hazánkba
látogassanak és estéről-estére megajándékozzanak minket előadásukkal, szeretetükkel és barátságukkal.
Hiszem, hogy ezt semmilyen tárgyi ajándék nem tudja felülmúlni. Éppen ezért ezúton fejezem ki
köszönetemet külföldi vendégeinknek azért a csodálatos élményekért, amelyek elé nézhetünk. Bízom
benne, hogy az előttünk álló alkalmak nemcsak az egyirányú produkciókra, hanem egy igazi közösség
kialakulására és egyéni barátságok születésére is lehetőséget adnak.
Őszinte köszönet és elismerés jár mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak és járulnak az idei
Summerfest megszervezéséhez és lebonyolításához.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
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Kívánom, hogy az előttünk álló és idén is ígéretes rendezvénysorozat mindannyiunk számára életre
szóló élményeket és a mindennapok feladatihoz erőt és felüdülést adjanak. Jó szórakozást kívánok
mindannyiuknak!

2

