
Filep András polgármester köszöntő beszéde 
 
Kedves Ünnepeltek! Tisztelt Jelenlévők! 
 
 
A Kárpát-medencében egy olyan nemzet él, amelyet közös értékek és közös 
gondolkodás köt össze.  
Összeköt továbbá bennünket a közös jelenünk, egyebek mellett a mai nap, 
amikor újra megfogjuk egymás kezét, hogy soha többé ne eresszük el. 
Az országhatárok fölött átívelően él a nemzeti nyelv, a hagyományőrzés és a 
közös viselkedési normák.  
A magyar nemzet egységes, ami azt jelenti, hogy olyan közös identitásunk van, 
ami összeköt minket, bárhol is éljünk a világban. 
 
Magyarnak lenni soha nem volt könnyű. Ma sem az. De a magyarság érzése, 
tudata minden magyarnak a szívében, lelkében él.  
Ahogy Vörösmarty Mihály megfogalmazta: „ és annyi balszerencse közt, oly sok 
viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán.  
A nemzetrészek összetartozásának fontos pillére lett a magyar  állampolgárság 
megszerzésének könnyített lehetősége. Lehetővé vált az állampolgárság 
megszerzése a szülőföld elhagyása nélkül. Ideje volt már, - ha a magyar nemzet 
részéről és sorsáról beszélünk - hogy ne fájdalommal teljen meg a lélek, hanem 
az együttlét örömével.  
 
Aki igényli a magyar állampolgárságot, az tulajdonképpen a nemzethez 
tartozását fejezi ki. Most nem a sebek feltépése, hanem azok gyógyítása a cél. 
Ezért köszönet és tisztelet jár Nektek, hogy mégis itt vagytok.  
Soha nem volt nagyobb szükségünk a nemzeti imánkban leírtakra, mint most.  
Igen, Isten áldd meg és segítsd a magyart.  
 
Csak remélni tudjuk hogy nem érik el céljaikat, akik a szentkorona országát 
támadják, és báránybőrbe öltözött farkasként viselkednek az országunkkal 
szemben a nagyobb haszon reményében, s hogy ellehetetlenítsék és igába 
hajtsák a magyart.        
 
Az állampolgárság kezdet, annak a kezdete, hogy Magyarország a magyar 
nemzet által kiteljesedhet, megerősödhet és gyarapodhat. 
 
Nemcsak  a magyar állampolgárságot igénylők, hanem a magyar nemzet, és így 
Taktaszada község számára is történelmi pillanatot élünk most meg. Olyan 
pillanat ez, amelyre az ember idősebb korában is szívesen emlékszik majd 
vissza.  
Mostantól fogva egy kicsit „gyarmatiak” is lettetek magyar állampolgárságotok 
mellett.  
 
Nem Ti csatlakoztatok hozzánk, hanem mi Hozzátok. Segítetek a nemzetté válás 
útján, mert sajnos  néppé soványodott a határon belüli nemzet. Otthonról 
érkeztetek, és hazajöttetek.  
 
Hiszem, hogy „a magyar név megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez; mit 
rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot!” 
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