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Tisztelt Dunavarsányi Polgárok!  

 

A mai napnak szimbolikus és kiemelkedő jelentősége van egész Dunavarsány számára. 

Városunk fejlődése olyan mérföldkőhöz érkezett, amely okot ad a mögöttünk álló 

időszak eseményeinek számbavételére és a jövővel kapcsolatos tervek és irányok 

kialakítására. Számomra a mai esemény minősítetten fontos és örömteli. Éppen ezért 

kérem, nézzék el nekem, ha személyes élményeim és érzéseim ma a szokásosnál 

hangsúlyosabban megjelennek. Várható volt, hogy közel 10 esztendős polgármesteri 

szolgálat után gondolataim és érzéseim fókuszpontja nem fog egyik napról a másikra 

áthelyeződni. Dunavarsány közügyei és a dunavarsányiak élete iránti érdeklődés és 

felelősségtudat ösztönösen meghatározzák napjaim még, és úgy érzem ez már nem is 

fog megváltozni. Nem is szeretném, ha másként lenne. Éppen ezért, boldogsággal és 

meghatottsággal tölt el, hogy a számtalannak tűnő ábrándozások, tervezgetések, 

számolgatások után teljes valóságában itt áll előttünk ez a gyönyörű épület, amely az 

elkövetkező évtizedekben Dunavarsány legfontosabb döntéseinek és eseményeinek lesz 

a helyszíne. Az elmúlt években nagyon sok fontos és nagyszabású fejlesztés 

előkészítésében és lebonyolításában vehettem részt, ugyanakkor ez az építkezés mégis 

kiemelkedik a többi közül. Ennek oka vélhetően abban keresendő, hogy személyesen 

ennek az épületnek az elődjében igyekeztem a rám bízott feladatokat ellátni, továbbá ez 

az a fejlesztés, ami már a kezdetekkor terveink között szerepelt, mégis a legtöbbet 

váratott magára. Mindazonáltal, ha végigtekintek ezen a lélegzetelállító épületen, azt 

kell mondanom: "Megérte Várni!" 

Dunavarsányon az elmúlt éveket elsősorban a siker és a fejlődés jellemezte. Fontos 

hangsúlyozni, hogy szemmel látható eredményeink közösek, ahogy a mögöttük álló 

erőfeszítések is. Elkötelezett városvezetés, szorgalmas és tettre kész szakemberekből 

álló hivatal és prosperáló gazdasági szereplők mellet, a sikereinkhez mindig is nagyban 

hozzájárult a polgárok és a különböző közösségek jó szándéka és feladatokban való aktív 

közreműködése. Ami a jövőt illeti, az eddigi fejlődés nemcsak büszkeségre és hálára ad 

okot, hanem feladatok és kihívások elé is állít minket. Városunkban a szükséges 

fejlesztési irányok legtöbb esetben félreérthetetlenül adták magukat. Mostanra azonban 

középületeink átfogó felújításon estek át, utcáink és közterületeink folyamatosan 

fejlődnek, így Dunavarsány vezetésének új célok kitűzése és elérése a feladata. 

Természetesen a kihívások teljesítéséhez közreműködésemet ajánlom, és kívánom, hogy 

a Jóisten gazdag áldása kísérje ezt a munkát is. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Már a tervezés hosszúra nyúlt szakaszában is gyakran 

felmerült a kérdés, hogy az új épület milyen nevet viseljen. Természetesen nem a 

homlokzatra elhelyezett betűk határozzák meg egy építmény funkcióját és a benne folyó 
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munka minőségét, ugyanakkor egy épület vagy intézmény elnevezéséből következtetni 

lehet létrehozóinak gondolkodásmódjára és szándékaira. Bizodalomra és reménységre 

ad okot, hogy Dunavarsány vezetői a "Városháza" elnevezés mellett döntöttek. A 

"Városháza" név kiválasztása mögött bizonyára az a töretlen elhatározás volt, hogy e 

gyönyörű épület a Város fejlődésének és az itt élő emberek szolgálatának háza legyen. 

Bízom benne, hogy ezt az épületet minden dunavarsányi sajátjaként fogja szeretni és 

vigyázni rá, és mint városunk fejlődésért folytatott közös munka műhelyére tekint majd.  

Az összefogásnak és a tenni akarásnak köszönhetően, az elmúlt 10 esztendőben 

középületeink és közterületeink állapotában olyan széleskörű fejlődés ment végbe, 

amely lehetővé tette, hogy a városvezetés saját munkáját szolgáló épület újjáépítésről is 

gondoskodhatott. Polgármester Asszonnyal, képviselőtársaimmal és a hivatal 

dolgozóival az elmúlt évtizedben szinte minden költségvetés-tervezési időszakban 

felmerült egy új "hivatal" építésének gondolata. Abban azonban legtöbben 

egyetértettünk, hogy mindaddig, amíg van olyan óvoda, iskola vagy intézményi épület 

Dunavarsányon, amely felújítást igényel, addig ezt az álmot félre kell tenni. Tettük ezt 

akkor is, amikor a polgármesteri hivatal nemcsak megjelenésében vált méltatlanná 

városképünkhöz, hanem alapvető funkcionális és biztonsági követelményeknek sem 

tudott eleget tenni. A pozitív érzések mellet sokunk számára e gyönyörű épület látványa 

és a régi épület hiánya nosztalgiára indít, és az idő múlására emlékeztet. Az omladozó 

falak és szűkös, elhasznált helyiségek településünk szempontjából meghatározó 

események és sok szép emlék helyszínét adták. Sok emlék fűzött a tavaly lebontott 

hivatalunkhoz, ugyanakkor mérhetetlen öröm és megtiszteltetés volt számomra, hogy 

polgármesteri megbízatásom egyik záróakkordjaként részt vehettem e régen várt 

projektum kivitelezésének megkezdésében. A gondviselés úgy hozta, hogy az épület 

használatba vételéről polgármesterként "lemaradtam". A sors fintoraként említhető, 

hogy közel egy évtizedes szolgálatom lejárta ugyanazon időszakra esett, mint a régi 

épület bontása. A keserédes nosztalgia mellet azonban vígasztal a tudat és 

meggyőződés, hogy dolgos, tenni akaró kezeknek, megfontolt és céltudatos fejeknek, és 

főként becsületes és városunk iránt elkötelezett szíveknek adhatjuk most át e városházát 

szolgáltra. A képviselői irodahelyiséget köszönöm. 

Kívánom, hogy ez a csodálatos épület ne csak helyet, hanem erőt és inspirációt is adjon 

minden jó szándékú és előremutató elhatározáshoz, munkához és Dunavarsány teljes 

lakosságának szolgálatához. E jeles és örömteli nap hátralévő részéhez mindannyiuknak 

jó kedvet és emlékezetes órákat kívánok.  

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!  


