Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves kárpátaljai honfitársaim!
Mindig nagy örömmel teszek eleget határon túli meghívásoknak, felkéréseknek. Kárpátaljára
a szokásosnál is nagyobb lelkesedéssel jöttem, hiszen úgy érzem, hogy ide én már szinte haza
járok.
Az elmúlt kilenc évben, Dunavarsány polgármestereként számos alkalommal kereshettem fel
kárpátaljai testvértelepülésünket, amely látogatások alkalmával többször szembesülhettem az
itt élők határtalan, ellentmondást és megalkuvást nem tűrő magyarságával. Büszke vagyok rá,
hogy a dunavarsányi Trianon Emlékparkban két kopjafát is faragó művész, Gergely István,
afganisztáni háborús hős barátjának is mondhatom magam. Jó érzéssel tölt el az itt élők
barátságára, és úgy érzem, hogy az egész nemzet büszkeségére és tiszteletére ad okot a
kárpátaljaiak kitartására.
Kedves Barátaim!
Egy rendhagyó kiállítás megnyitóján vagyunk. „A névtelen kiállítás” ötletét és ihletét az
ArtTisza Művészeti Egyesület művészei a gyertyánligeti alkotótáborból merítették a helyi
elhagyatott vasöntő üzem látogatása alkalmával. Sajnos az ott tapasztaltak is emlékeztették
őket, hogy életünket, hétköznapjainkat sokszor a pusztulás, a hanyatlás, a céltalanság, a
szomorúság és az elkeseredés szövi át. A jelenlegi helyzetben, itt, Kárpátalján az átlagosnál
talán még hangsúlyosabban érezhetők e szomorú körülmények és kilátások, és okkal
juthatnak eszünkbe Vörösmarty Mihály szavai:
„Most tél van és csend és hó és halál,
A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
A félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg.”

Most tél van, és csend, és hó, és halál – mondhatjuk most mi is, ha az Ukrajnában zajló
rettenetes eseményekre gondolunk. Sem országgyűlési képviselőként, sem pedig keresztény
magyar polgárként nem hagyhatom figyelmen kívül, hogy háborús helyzet van Ukrajnában.
Természetesen Magyarország elítéli a konfliktusok megoldásában az erőszak alkalmazását, és
a véres konfrontáció helyett a tárgyalásos rendezést támogatja. Reményünket kell, hogy
kifejezzük aziránt, hogy Ukrajnában rövid időn belül a háborút felváltja a béke. és az ország
stabil demokratikus jogállammá alakul. Nemcsak az országban élő tízmilliók érdekében, kell
ezért imádkoznunk és fáradoznunk, hanem azért is, mert az itt élő magyarság boldogulása és
megmaradása kizárólag egy békés, stabil és demokratikus Ukrajnában képzelhető el. Egy
olyan jogállamban, amely garantálja a területén élő népcsoportok, köztük a kárpátaljai
magyarság biztonságát, kollektív jogainak gyakorlását és anyaországi kapcsolatainak
fejlesztését.
Meggyőződésem, hogy a magyar állam mindent megtesz annak érdekében, hogy a kárpátaljai
magyar közösség fennmaradjanak és épüljenek, függetlenül a globális és regionális politikai
körülményektől. Mindazonáltal, ilyen nehéz időkben a nemzeti összetartozás és szuverenitás
fontossága még jobban felértékelődik.
Az igazságtalanság, nehézségek és a fegyverropogás közepette adjon vigasztalást és erőt az
üzenet, amely 2000 éve egy hangzott el először egy olyan vidéken, ahol látszólag szintén az
igazságtalanság és a fegyverek uralkodtak: "Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek
nektek, amely az egész nép öröme lesz:
üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában."
Ezzel az örömhírrel kívánok Önöknek Boldog Karácsonyi Ünnepet és a 2015. évvel
kezdődően egy áldott, békés és boldog jövendőt!

