Tisztelt Gyászolók! Honfitársaim!
„ Adassék tisztelet a magyar katonaeszménynek, A Hazáért
megdicsõültek szelleme töltsön el és a magyarok Istene legyen velünk”
Aki a hadseregben szolgál mint hivatásos tiszt, az eljegyzi magát a hazával és teljes
életét a haza szolgálatába állítja. A magyar katona a magyar ifjúság nevelésének szenteli életét.
A magyar ifjúság a nemzet gerince, a jelen valósága és a jövõ záloga. A magyar ifjúság kell, hogy
hazát szeretõ Istenfélõ, tradíciókat tisztelõ, a történelmet ismerõ, a társadalmi életet magas nívón
tartó oszlopa legyen a nemzet életének, a haza védelmének, az ország biztonságának, a
szociális célok elérésének és nemzeti öntudat meghatározásának. Kiképzésük alatt egy olyan
átfogó, olyan mély és teljes erkölcsi, hazát szeretõ magyart kiképzõ nevelõ tisztjeik és tanáraik,
amely szelleme segítette megoldani békebeli feladataikat, amely szellem vezérelte õket a
Háború, a harcok viharában és megpróbáltatásaikban és ha kellett ez a szellem adta meg az
erõt, hogy vérüket áldozzák a hazáért, annak minden rögéért és talpalatnyi földjéért. Ez a
szellemiség segítette a túlélõknek elviselni a kommunizmus élvei alatti megpróbáltatásokat,
megaláztatásokat , testi, szellemi és lelki igénybevételeket.
A XX. Század emberpróbáló valamennyi sorsfordulóját megszenvedett, a haza védelméért
kivételes áldozatokat vállaló generációk nagy közössége ma is aktív felelõsséget és gondos
szerepet vállal a nemzet sorsának alakításában. Ez a szellem ma is él, és ameddig a szívük
dobog élni fog. Egy nemzet fennmaradása csak úgy lehetséges, ha az elõdeink dicsõ tetteit
tiszteletben tartva hagyományként õrizzük, terjesztjük és magunk számára követendõnek
tekintjük. Ma 2006.február 11-én ki kell mondanunk, hogy a nagy honvédõ háborúkból a
magyarnak elég bõven jutott az elmúlt évszázadok alatt.A magyar történelem egyben a haza
védelmének, a katonai helytállásnak és a szabadságért életüket áldozó magyar honvédeknek a
történelme is. Az elmúlt egyezeregyszáz tíz évbõl nem vonatkoztathatunk el egy napot sem
amelyben a fennmaradásunkért vívott küzdelem legfontosabb eseményeirõl adnak
tájékoztatást.Az ezeregyszáz tíz év magyar kulturális tudományos és honvédõ értékeinek
bemutatásával, a rendelkezésünkre álló források felhasználásakor arra törekedtünk , hogy
maradandó értékeket teremtsünk.A polgárok körében a hon-védelem iránti elkötelezettség
erõsítése, a hazafias érzület elmélyítése, és a honvédelmi eszme népszerûsítse a legfontosabb.
Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élnek, halnod kell!
A hazáért mindhalálig !
Köszönöm figyelmüket.
(Elhangzott 2006. február 11-én a Mátyás templomban tartott ünnepi szentmisén)
Köszönettel fogadjuk adója 1%-át.
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