
 
 

Tisztelt Ünneplő Polgárok! 

A 170 esztendővel ezelőtt kitört forradalom és szabadságharc olyan történelmi esemény, amely nemcsak 

meghatározó jelentősége miatt méltó a rendszeres megemlékezésre, hanem azért is, mert évről-évre más 

üzenetet hordoz magában. A helyszínek, dátumok és személyek azonosak, de a Hazánk iránt felelősséget 

érző polgárok mindig más és más figyelmeztetéssel és ösztönzéssel gazdagodhatnak. 

A 48/49-es forradalom és szabadságharc központi üzenete az volt, hogy a magyar emberek függetlenek 

és szabadok akarnak lenni. Ez az elhatározás az egyének számára a feudalista berendezkedésből adódó 

egyenlőtlenségből és az alsóbb társadalmi rétegek kihasznált és jogfosztott helyzetéből való 

elmozdulást, nemzeti szinten pedig a Habsburg Birodalomtól való politikai és gazdasági függetlenedést 

jelentette. A XXI. század magyarsága abban az áldott helyzetbe van, hogy az ország függetlensége és 

az emberek egyéni szabadsága mindenki számára magától értetődő tény. A mai megemlékezést, a 

hősöknek járó tiszteletadás mellett az is indokolja, hogy a történelem felidézésén keresztül is 

tudatosítsuk magunkban, hogy a Gondviselésnek hálával, az előttünk járó hősöknek pedig elismeréssel 

tartozunk azért, hogy egy független ország polgáraiként szabadon élhetünk. Emberi természetünkből 

adódóan és a külső befolyásoló tényezőknek köszönhetően ez közel sem könnyű feladat. Nem könnyű 

a tisztánlátás egy olyan világban, ahol egyes politikai és gazdasági erők mindent bevetnek annak 

érdekében, hogy az emberekben azt a látszatot keltsék, hogy nem szabadok és rosszul élnek. Tovább 

nehezíti a helyzetet, hogy azok többsége, akik ezt próbálják elhitetni az emberekkel a rendszerváltozás 

előtti időszakban évtizedes rutint szereztek az megtévesztésében. Akkor egy idegen hatalom által 

fenntartott és manipulált, hamis gazdaságra épülő diktatúrában sújkolták az emberekbe, hogy szabadon 

és jól élnek, valljuk be, nem kevés sikerrel. Mindezek ellenére az elmúlt időszak azt is nyilvánvalóvá 

tette, hogy – 1848-hoz és 1956-hoz hasonlóan – a magyar emberek többségét nem lehet megtéveszteni, 

és nem elég, hogy tudják, hogy ma egy független országban szabadon élnek, de ragaszkodnak is ahhoz, 

hogy ez a jövőben is így maradjon. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

1848. március 15. arra is emlékeztet minket, hogy amilyen nehéz a szabadság és függetlenség kivívása, 

olyan gyorsan, olyan könnyedén el is veszíthetjük azt. Az elmúlt századokban a szabadság és 

függetlenség megszerzése és elvesztése egyértelmű volt. A guillotine, az akasztófa, az idegen tankok, a 

tetőn dörgedező gépfegyverek és az éjszaka csöndjét megtörő fekete Pobjedák módszeresen és 

látványosan hirdették az elnyomást és a szabadság hiányát. Habár ezeket már nem látjuk, tévedés azt 

hinni, hogy ma nincsenek olyan erők és érdekek, amelyek meg akarják fosztani Magyarországot 

függetlenségétől és a magyar embereket szabadságuktól. A cél ma sem változott, sőt ennek elérése 

érdekében egyre kifinomultabb eszközöket sikerült kifejleszteni. A bilincset felváltotta az IMF, a tankok 

helyett pedig elegáns ruhába öltözött emberek és hangzatos elnevezésű szervezetek fenyegetéseivel és 

mesterkedéseivel igyekeznek befolyásolni Hazánk sorsának alakulását. A magyar emberek 



 
 

összefogásának és eltökéltségének köszönhetően nagyon sok közös csatát sikerült az elmúlt években 

megnyernünk. A közelmúlt alakulása azonban vitathatatlanul azt bizonyítja, hogy az elkövetkező 

időszakban egyre több és egyre intenzívebb támadásokra kell számítani. Olyan támadások ezek, 

amelyeket csak és kizárólag összefogással tudunk elhárítani. Ezt sajnos azok is pontosan tudják, akik a 

támadásokat indítják. Éppen ezért hazai és nemzetközi szócsöveiken keresztül komoly erőfeszítéseket 

tesznek annak érdekében, hogy elhitessék a magyar emberekkel, hogy ilyen összetűzések nem is 

léteznek, nincs ok az aggodalomra, minden a lehető legnagyobb rendben van.  

Tisztelt Szigetszentmiklósi Polgárok!  

Nemzeti és egyéni életünk során számtalanszor kell szembesülnünk nehéz döntésekkel, dilemmákkal és 

bizonytalanságokkal. Sajnos ezeket a helyzeteket egyesek tudatosan nehezítik meg félrevezetéssel és 

manipulációval. Meggyőződésem, hogy a Világunkat és Európát uraló helyzetben nem lehet más 

vezérfonalunk, mint az, hogy "A Haza minden előtt". Az előttünk álló néhány év nem másról szól, mint 

hogy Magyarország a jövőben is magyar és biztonságos ország tud-e maradni. Értékeinket és 

eredményeinket csak és kizárólag akkor vagyunk képesek megvédeni, ha mindannyian büszkén ki 

tudjuk mondani és vállalni, hogy "Nekünk Magyarország az első". 

Kívánom, hogy a mai ünnepségek közösségépítő ereje és a márciusi ifjak szelleme adjon erőt az előttünk 

álló időszakban ahhoz, hogy ne csak megbecsülni, de megvédeni is tudjuk függetlenségünket és 

szabadságunkat.  
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