Tisztelt ünneplő közösség!
Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket az 1848-49-es magyar forradalom és
szabadságharc 171. évfordulóján rendezett ünnepi megemlékezésen.
Külön köszönteném falunk testületi tagjait, óvodánk dolgozóit és óvodás
gyermekeit, valamint a kiskorpádi kórust.
Minden évben március 15-én közösen ünnepeljük meg nemzetünk legnagyobb
ünnepét, amely egy olyan magasztos történelmi eseménynek állít emléket,
amely alapvetően befolyásolta minden egyes magyar ember, az egész magyar
nemzet gondolkodását és saját jövőjéhez való viszonyulását.
Március 15-én kitört forradalmat több olyan társadalmi esemény és körülmény
előzött meg, amelynek egyértelmű következménye a forradalom kitörése volt. A
magyar forradalom szabadságharccá vált, amikor a felelős magyar kormány
hadiállapotot hirdetett miután az uralkodó 1848. augusztusi rendeletében
követelte a magyar képviselőház áprilisi törvényeinek a visszavonását. A
megalakított nemzetőrségbe nemcsak katonák jelentkeztek, hanem nemesek és
polgárok is, magyarokon kívül más nemzetiségűek is a nemzetőrség tagjaivá
váltak, akik vállvetve küzdöttek a szabadságért a diktatúrát megtestesítő
Habsburgok ellen.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc résztvevői tanúbizonyságot adtak
hazaszeretetükről, bátorságukról, önfeláldozásukról és az összefogásról.
Ha itt és most megjelennének az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
résztvevői, vajon mit kérdeznének meg tőlünk, vajon mit mondanának?
Netán elismerően szólnának?
Megdicsérnének bennünket az összefogás terén mutatott példáért?
Ezt döntse el mindenki. Viszont engedjenek meg néhány gondolatot tőlem, az
összefogásról. A nemzeti összefogás ma ugyanolyan fontos lenne, mint ’48-ban
volt. – „Ne feledkezzünk meg arról, hogy csak a mi forradalmunkból lett
szabadságharc, mégpedig azért, mert képesek voltunk az összefogásra. Közösen
vívtuk a harcot, egy népként, egy nemzetként. Ez az üzenete március 15-nek. A
néhány fiatal, akik olyan lavinát indítottak el, ami orosz segítség nélkül romba
döntötte volna a Habsburgok uralmát. Ők is kicsiben kezdték, KÖZÖSEN…
Közösség. Ezt érzem március 15-ben. Petőfiékben. Bem seregében. És remélem,
egyszer majd teljes szívvel ezt fogom érezni itthon is, hogy egy emberként
fogunk össze KÖZÖSEN, bármilyen közös ügy érdekében, hogy ezzel építsük
és fejlesszük mind a falu, mind a közösség életét. Fogjunk tehát össze, hogy
ezzel mutassunk példát a jövő nemzedékeinek, akik később majd tovább viszik
ezeket az értékeket!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

