
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Egy új tevékenység megkezdése vagy egy szervezet létrehozása során gyakran elhangzik, hogy majd kiderül, hogy az 

kiállja-e az idő próbáját vagy sem, utalva ezzel arra, hogy vannak olyan döntések és kezdeményezések, amelyek 

helyénvalóságára és valódi értékére csak hosszú évek után derülhet fény. A rendszerváltozás előtti időszak korlátozásai 

miatt, a 90-es években mindannyian tanúi lehettünk annak az örömteli időszaknak, amikor a különböző szervezetek és 

közösségek gomba módra alakultak meg, legyen szó gazdasági vállalkozásokról, civil szerveződésekről vagy politikai 

pártokról. Voltak köztük, amelyek teljesen újonnan alakultak, és voltak, amelyek egy évtizedekkel korábban működő 

szervezet tevékenységét kívánták megújult lelkesedéssel folytatni. Kevésbé volt örömteli azt látni, ahogy ezeknek a 

nagyreményű kezdeményezéseknek jelentős része már a kezdeti időszakokban vagy néhány éves próbálkozás után 

szűntek meg, hátrahagyva néhány szép emléket, füstbe ment terveket és némi munkát a nyilvántartó hatóságoknak.              

A mai este legfontosabb üzenete az, hogy 35 évvel ezelőtt az érdi Vörösmarty Gimnázium étkezőjében néhány lelkes 

gimnazista és vezetőjük egy olyan döntést hoztak, amely nemcsak kiállta az idő próbáját, de úgy gondolom, hogy a 

legoptimistább elképzelést is felül tudta múlni. Ennek legnyilvánvalóbb bizonyítéka az, hogy a maga 500 tagjával, mára 

az ország egyik legjelentősebb folklórszervezete lett, amely már 50 országban mutatta meg a magyar kultúra szépségét 

és értékeit. 

A Forrás Néptáncegyüttes – többek között – azt is elmondhatja magáról, hogy tevékenységével nemcsak a szervezet 

tagjainak jelent kellemes időtöltést és közösséget, hanem munkájukkal valódi kulturális értéket teremtenek, továbbá 

időről-időre ezreknek biztosítanak tartalmas és lenyűgöző kikapcsolódást. A több, mint negyed évszázada 

megrendezésre kerülő Summerfest programsorozatnak köszönhetően a százhalombattaiak és a térségben élők néhány 

óra erejéig a világot járhatták be, ezzel a térség egyik legszínvonalasabb kulturális élményét nyújtva számos embernek. 

Óriási eredmény ez, ami elismerésre és büszkeségre ad okot. 
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Meggyőződésem, hogy nemzeti megmaradásunk egyik záloga, hogy a magyar identitásunkat nap mint nap megéljük, 

és ennek jegyében közös kultúránkat tiszteljük, őrizzük, és világszerte bemutassuk, és nem utolsó sorban a jövő 

nemzedékeinek továbbadjuk. E meglehetősen örömteli pillanatban sem felejthetjük el, hogy az elmúlt évek globális 

történései nyilvánvalóvá tették számunkra, hogy a megmaradásunkat nemcsak az önfeladás és érdektelenség 

veszélyezteti, hanem olyan globális törekvések is, amelyek célul tűzték ki a nemzeti identitás és kulturális sokszínűség 

eltörlését. Éppen ezért meggyőződésem, hogy a Forrás Néptáncegyüttes nemzetmegtartó erejére egyre növekvő 

szüksége van Hazánknak. Éppen ezért a Magyar Országgyűlés tagjaként és miniszteri biztosként ezúton fejezem ki 

köszönetemet mindazoknak, akik az elmúlt 35 évben bármilyen módon részt vettek a Forrás Néptáncegyüttes 

működésében. Meggyőződésem, hogy ha megpróbálnánk minden magánszemélynek vagy szervezetnek név szerint 

köszönetet mondani, akinek bármilyen szerepe volt abban, hogy most itt ünnepelhetünk, még egy jó ideig itt lennénk. 

Éppen ezért engedjék meg, hogy az általános elismerés mellett, külön köszönetemet fejezzem ki Szigetvári Józsefnek, 

aki nemcsak megalapította, de 35 éve folyamatosan az együttes szíve és motorja. Elmondható, hogy az ő áldozatos 

munkája nélkül több ezer ember lenne szegényebb azzal a kulturális és közösségi élménnyel, amit a Forrás 

Néptáncegyüttes és a Summerfest rendezvény jelentett az elmúlt évtizedekben. Kívánom, hogy a Jóisten gazdag áldása 

kísérje életét és, hogy lelkesedése a következő évtizedekben se lankadjon. Szintén külön köszönetet érdemel 



Százhalombatta Város Önkormányzata és Dr. Vezér Mihály polgármester úr, akik kiemelt szerepet vállaltak a 

mögöttünk álló sikeres működés és programok feltételeinek megteremtésében. 
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Kívánom, hogy e mai alkalom, a részét képező kulturális élmények, beszélgetések és nosztalgiázások a kellemes 

időtöltés mellett, erősítő hatást gyakoroljanak a Forrás Együttes megmaradására és épülésére, hogy áldásos 

tevékenységükkel még hosszú évtizedeken keresztül szolgálják ezrek kulturális gazdagodását és a magyar nemzet 

összetartozását. 

Köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm megtisztelő figyelmüket!  

 

 


