Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Még nem telt el olyan sok idő az augusztus 20-i ünnepségek és megemlékezések óta, hogy ne juthassanak
eszünkbe a feljegyzések és történelmi megállapítások arról, hogy több mint 1000 évvel ezelőtt elődeink, I.
István vezetésével hogyan kezdték meg a szervezett állam alapjainak lefektetését. Az alap és annak
minősége, ugyanúgy ahogy egy családi ház esetében, meghatározó szerepet tölt be a további építési
munkálatok során, és igen nagy hatással van az épület élettartamára. A Magyar Nemzet abban a szerencsés
helyzetben van, hogy őseink nemcsak akkor tudtak helyesen dönteni, amikor társadalmunkat és
államszervezetünket a kereszténység és nyugati civilizáció értékei mentén építették fel, de az évszázadok
során időre-időre olyan irányba vezették Hazánk sorsát, amelyről a történelem később bebizonyította, hogy
talán az egyetlen olyan út volt, amely a megmaradásunkhoz vezetett.
A történelem nem kíméli meg egyik nemzedéket sem attól, hogy olyan döntések, feladatok és kihívások elé
állítsa, amelyek alapvetően határozzák meg jövőnket. E válaszutakban a legnagyobb nehézséget azt jelenti,
hogy sohasem egyértelmű, hogy végső soron melyik vezet a megmaradáshoz és fejlődéshez, és melyik a
hanyatláshoz és pusztuláshoz.
Reményik Sándor méltán híres versében mutat rá arra, hogy nemzeti megmaradásunk szempontjából milyen
jelentősége van a templomnak és az iskolának. A trianoni békediktátum aláírása és végrehajtása után 5 évvel
megalkotott vers elsődlegesen a magyar nemzet azon tagjainak szólt, akik saját országuk határain kívül
rekedtek és egy idegen nyelvű és kultúrájú nép fennhatósága alá kényszerültek. Annak ellenére, hogy
egyesek politikai vagy egyéb indíttatásból ezt vitatni próbálják, Magyarország és Európa egy hasonló
helyzetbe kerülhet a nem túl távoli jövőben, mint azok, akiknek Reményik üzenni kívánt. A templom és az
iskola nemcsak épületek és intézmények, hanem közös múltunk, kultúránk és identitásunk szimbólumai és
zálogai. Hazánk jövője és nemzetünk megmaradása azon fog múlni, hogy mi és utódaink milyen lelki és
szellemi táplálékban részesülünk. Sajnos vannak erők, amelyek számára nem kívánatos, hogy az
elkövetkező évtizedekben templomainkban a Miatyánk szóljon magyar nyelven, és hogy iskoláinkban a
magyarság múltjáról, meghatározó alakjairól és közös kultúránkról tanuljanak a gyermekek.
Meggyőződésem, hogy a mai magyarság legnagyobb feladata, hogy ne hagyjuk a templomot és az iskolát, és
mindazon ezeréves értékeket, amelyeket megtestesítenek és nap, mint nap szolgálnak.
Tisztelt Szigetújfalui Polgárok!
Örömteli nap a mai, hiszen e szép településen olyan infrastrukturális fejlesztések mentek végbe, amely sok
tekintetben szolgálják a jövőt. Olyan épületek kerültek korszerűsítésre, amelyek a társadalmunk igen fontos
tagjait szolgálják. Közös feladatunk és felelőségünk, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk azon
polgártársainkért, akik az elmúlt évtizedekben kemény munkájukkal és kitartásukkal járultak hozzá ahhoz,
hogy ma itt állhasunk. E nemes kötelezettségünk teljesítésében játszik komoly szerepet az Idősek Napközi
Otthona, amely mostantól még korszerűbb módon szolgálhatja e község idősebb generációit. A múlt mellett
nem feledkezhetünk meg a jövőről sem, amit a gyermekeink testesítenek meg. A megújításra került Móra
Ferenc Általános Iskola pontosan azt a célt hivatott szolgálni, hogy a felnövekvő nemzedékek megtartsák
azokat az értékeket, amelyek lehetővé tették, hogy több, mint ezer éve "él nemzet e Hazán". A magasztos
célok mellett ugyanakkor fontos megemlíteni e korszerűsítések egyéb pozitív hatásait. Elmondható, hogy a
fejlesztésnek köszönhetően Szigetújfalu komoly közüzemi költségeket lesz képes megtakarítani, amely
megtakarítások mind e település fejlődését tudják szolgálni. A gazdasági hatások mellett a
környezetvédelem olyan kérdés, amely meghatározza a Föld jövőjét, így minden megtakarított köbméter
gáznak, és környezetbarát módon, a napból nyert kilowattnak jelentősége van.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
A mai nap ékes bizonyítéka annak, hogy Magyarországnak olyan vezetése van, amely nem a város és vidék
közötti érdekkellentét mélyítésében, hanem az ország komplex fejlesztésében érdekelt. A Szigetújfalúhoz
hasonló kistelepülések olyan egységeit képezik az országnak, amelyek megóvására és fejlesztésére is igen
komoly hangsúlyt kell fektetni és forrásokat áldozni. Reménységre ad okot, hogy a helyi emberek önerőből
történő, sikeres fejlesztései mellett az állam kész és képes támogatást nyújtani, amelyre a jelenlegi

energetikai pályázat mellet jó példa a Belügyminisztérium által nemrégiben biztosított, több, mint 10 millió
forintos támogatás. E település országgyűlési képviselőjeként minden alkalommal büszkeséggel és
jóérzéssel tölt el, ahogy látom, hogy a saját és támogatásból eredő források egyaránt milyen hatékony
módon és jó célokat szolgálva kerülnek felhasználásra.
Kívánom, hogy a most korszerűsített intézményi épületek működését, és a hozzá kapcsolódó idősek,
gyermekek és őértük dolgozók életét boldogság, siker és a Jóisten gazdag áldása kísérje, és azt itt folyó
munka egész nemzetünk előrejutását segítse.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

