Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Annak ellenére, hogy gyermekkorom óta Százhalombatta neve ismert volt számomra és
gyakran figyeltem a Duna túloldaláról is látható, titokzatos fényeit, amikor képviselőjelöltként, majd a választóknak köszönhetően képviselőként e várossal és lakóival közelebbről
megismerkedtem, olyan meglepetésekkel és apró csodákkal szembesültem, amelyek hamar
komoly kötődést váltottak ki belőlem. Országgyűlési képviselői tevékenységem első heteiben
óriási segítséget és inspirációt jelentett a helyi városvezetés és lakosság irányomba mutatott
bizalma és pozitív hozzáállása, amelyet úgy érzem azóta sikerült nemcsak megtartani, de
erősíteni és szélesíteni is. Szintén elismeréssel figyeltem a Város fejlettségét, rendezettségét, a
helyi igazgatás hatékonyságát és a különböző egyházi és civil szervezetek pezsgő aktivitását.
Sosem titkoltam ugyanakkor, és most is bevallom, hogy a legnagyobb hatást mégis a
Summerfest nevet viselő, egyedülálló és kivételes rendezvénysorozat gyakorolta rám, amelyet
ebben az évben 24. alkalommal csodálhatnak meg az érdeklődők.
Kimondhatatlan megtiszteltetés számomra, hogy idén először a Magyarok Öröksége
Alapítvány kuratóriumának elnökeként köszönthetem Önöket. Ezúton is megköszönöm
Nádasi István áldozatos és eredményes szolgálatát, amelyet az alapítvány megalakulása óta
kuratóriumi tagként, az elmúlt több, mint másfél évtizedben pedig elnökként teljesített.
Nemcsak megtiszteltetés, de komoly feladat és kihívás is, hogy az elnöki stafétát egy ilyen
nagyszerű embertől vehetem át. Minden erőmmel azon leszek, hogy az Alapítvány és a
Summerfest rendezvénysorozat még hosszú időn át gazdagítsa Százhalombatta és környéke
kulturális és közösségi életét.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Államalapításunk ünnepéhez közeledve Nemzetünk, Kontinensünk és a Világ sorsa minősített
figyelmet érdemel. Sajnálatos módon a közelmúlt eseményei gyakran megerősítették, hogy
igenis helyénvaló az aggodalom és az igyekezet. Meggyőződésem, hogy a különféle globális
nehézségek kizárólag globális összefogás eredményeképpen oldhatók meg. Éppen ezért
kívánom, hogy az előttünk álló napok szolgáljanak jó példával arra vonatkozóan, hogy
megfelelő tisztelettel és elfogadással a különböző nemzetek és kultúrák képesek egymást
erősíteni és gazdagítani. "Csak az a nép tud tisztelni más népeket - azok szokásait,
hagyományait - amely a sajátját is megbecsüli." – fogalmazott Illyés Gyula. E felismerésnek
megfelelő bizonyítéka lehet az elkövetkező pár nap, ahol a saját kultúrájukat ápolók és magas
színvonalon űzők túlzott öntudat és gőg helyett, őszinte alázatot, elfogadást és tisztelet tudnak
a másik nép művészei és a közönség felé tanúsítani.
Meggyőződésem, hogy a Summerfest rendezvénysorozat ismét felejthetetlen emlékeket és
élményeket tartogat mindannyiunk számára. Éppen ezért, őszinte elismerés jár mindazoknak,
akik bármilyen módon közreműködtek abban, hogy most itt lehetünk. Végezetül köszönöm
azt a szakadatlan lelkesedést, érdeklődést és együttműködést is, amelyet Százhalombatta
polgárai évről-évre tanúsítanak.
Hajrá Batta!
Hajrá Summerfest!
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