Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Meggyőződésem, hogy mind egyéni, mind közösségi boldogságunk
egyik legfontosabb záloga, hogy legyen bennünk kellő józanság és
alázat ahhoz, hogy hálát adjunk mindazon áldásért, amit magunkénak
tudhatunk. Ez, az első hallásra egyszerű kritérium sajnos nagyon
sokszor komoly nehézséget jelent, és számos külső-belső konfliktus
forrása. Kétségtelen, hogy mindenki életében vannak nehézségek,
kellemetlenségek, olykor elviselhetetlen vagy annak tűnő veszteségek,
de ha mérlegre tesszük sorsunkat globális viszonylatban, beláthatjuk,
hogy a panasz és méltatlankodás helyett, sokkal inkább az
elégedettség és a hála érzése lenne helyénvaló.
A gondviselésnek hála, ma Magyarországon az emberek többségének
a mindennapi étel, a meleg otthon, a szabadság és nyugalom jóérzése
megadatik,

sajnos

értékelnénk.

Nem

legtöbbször
kell

messzire

anélkül,

hogy

tekintenünk

különösebben
azonban,

hogy

felismerjük, hogy ez közel sem magától értetődő. Együttérzésre és
cselekvésre kell, hogy indítson minket a szomorú tény, miszerint
kárpátaljai nemzettestvéreink egy olyan országban kénytelenek élni,
ahol a mindennapokat áthatja a háborútól és annak minden
pusztításától való rettegés, a szegénység, és sokszor a létfenntartás
legalapvetőbb feltételei iránti aggodalom. Ezt, és ehhez hasonló
élethelyzeteket

látva

az

együttérzés

mellett

sokunkban

megfogalmazódik, hogy igenis, van miért hálásnak lennünk.
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A hálát nagyon sokféleképpen meg lehet élni, azonban az egyik
leghatékonyabb és legméltóbb formája, ha számunkra megadatott
értékekből önzetlenül juttatunk azoknak, akiknek minden bizonnyal
sokkal nagyobb szüksége van arra. A kétségtelenül magas színvonalú
kulturális élmény mellett erre hivatott e mai alkalom. Őszinte
örömmel tölt el, hogy ilyen sok ember halotta meg a hívó szót erre a
nagyszerű rendezvényre. Tisztelet és elismerés jár mindazoknak a
szervezeteknek

és

magánszemélyeknek,

akik

szervezőként,

előadóként, résztvevőként vagy bármilyen egyéb módon nevüket,
idejüket, munkájukat és adományukat adták és adják e kiemelkedő
fontosságú ügy szolgálatáért. Nemzetünk megmaradása és épülése
csak és kizárólag ilyen összefogással és együttérzéssel képzelhető el.
Bízom benne, hogy e rendezvényt létrehozó és minél több hasonlóan
széleskörű együttműködés megmarad és erősödik a jelenlegi súlyos
helyzet megoldását követően. Imádkozzunk érte, hogy a megoldás
minél hamarabb bekövetkezzen!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A százhalombattai egyházközségeknek, az intézményeknek, a
térségben tevékenykedő vállalkozásoknak és civil szervezetnek, az
Önkormányzatnak, valamint az itt élő polgároknak megköszönöm
mindazt a jóságot és önzetlenséget, amit kárpátaljai testvéreink
terheinek könnyítése érdekében már eddig is tanúsítottak. Adjon a mai
este sikere motivációt mindannyiunk számára, hogy továbbra se
csüggedjünk a hazánk és nemzetünk szolgálata iránti folyamatos
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munkában. Ennek reményében kívánok kellemes kikapcsolódást és
tartalmas együttlétet, a jövőre vonatkozóan pedig áldást és békességet!
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