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Kedves Jelenlévők! 
A mai nap ünnepet hozott nekünk. És most ezekben a felemelő percekben, amely egyben 
történelmi pillanat is, arra készülünk, hogy a sok éves tervek, álmok a mai állampolgársági eskü 
letételével megvalósulhassanak.  
 
Tisztelt Honfitársaink! 
Ezzel a megszólítással szólok most Önökhöz, amelyet oly méltatlanul, hosszú évtizedeken 
keresztül kénytelenek voltunk mellőzni.  
Azért jöttünk ma össze, hogy igazságot tegyünk, visszaadjunk egy olyan kincset, örökséget, egy 
olyan jogos jussot, amit elvettek Önöktől. A 20. század viharai, igazságtalan békediktátumai 
sokfelé szakították hazánkat. A nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényben 
az Országgyűlés kinyilvánította, hogy a több állam fennhatósága alá vetett magyarságnak 
minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti 
összetartozás a valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának 
meghatározó eleme. Ez állásfoglalás amellett, hogy a mindenkori magyar állam és a mindenkori 
magyar kormány a  jövőben nemcsak felelősséget érez, hanem felelősséget visel a történelem 
során a hazától elszakított közösségek iránt.  
 
Itt gróf Széchenyi István gondolata jut eszembe, miszerint  
„a múlt már elesett hatalmunkból, a jövendőnek azonban még urai vagyunk.”  
 
Trianont az ország fizikai megcsonkítását követően pusztultunk és vesztünk.Oldott kéveként 
szét is hullhatott volna nemzetünk. De a lélekben szorosan összefűzött kévét, a lelkileg 
összetartozó venyigét nehéz széttördelni.A magyarság szétmorzsolódása a trianoni trauma óta 
eltelt évtizedek alatt hatalmas volt. De a nemzeti együvé tartozás érzése megmaradt. A 
magyarság tudatában tovább él a történelmi Magyarország.   
 
Kedves Barátaink! 
Önöket Dr. Áder János, Magyarország Köztársasági Elnöke honosította, és erről okiratot adott ki.  
A több hónapos állampolgársági eljárást követően elérkeztünk a honosítás ünnepélyes 
pillanathoz, az eskütételhez. 
Az állampolgársági törvényben szabályozottak szerint Önök  polgármesterünk előtt választásuk 
szerint esküt tesznek, és ezt követően veszi kezdetét magyar állampolgárságuk. 
 
Kedves Ünneplő Jelenlévők! 
Kérem Önöket, hogy az eskütétel idejére szíveskedjenek felállni.  
Tájékoztatom a gyermek szüleit, hogy most az ő nevében is tesznek esküt, mint törvényes 
képviselőjük. 
Felkérem Filep András Polgármester Urat, hogy az esküt a honosított személyeknek mondja elő. 
Eskü 
Zeneszám /Kormorán: Magyarország/  
 
Felkérem Filep András polgármester urat, köszöntse hazánk legújabb állampolgárait, majd adja 
át a honosítási okiratokat. 
 
A polgármester beszéde 
 
Köszönöm szépen Polgármester Úrnak a köszöntőt. 
Végezetül szívleljük meg mindannyian Vörösmarty Mihály 1836-ban megírt Szózatának első 
sorait, amely így hangzik: hazádnak rendületlenül, légy híve, ó magyar! Kedves Barátaink!  
Isten éltesse sokáig Önöket magyarságukban. 
 
Szózat  
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