
Príhovor pána poslanca Mgr. Árpáda Laca z pietneho aktu v maďarskom 

jazyku.  

     Tisztelt jelenlévők! Találkoztunk, hogy Tóth partizán emlékművénél megemlékezzünk 

a SZNF 69. évfordulójáról. Pont ilyen emlékműveknél találkoznak napjainkban az emberek az 

egész országban, hogy azon eseményekre emlékezzenek, melyet a sors hozott hazánk 

lakosságára. Ehhez hasonló helyeken találkozunk a felkelés közvetlen résztvevői, valamint 

azok is, akiknek már szerencsére nem adatott meg átélni a háború borzalmait. Ezek azon 

városok lakói, ahol közvetlenül lezajlottak a történelmi események, valamint azon városok 

lakosai, ahol közvetlenül nem harcoltak. Azonban e városok lakói is ott harcoltak , ahol 

a hazának szüksége volt rájuk. Napjainkban az SZNF sok más jelentőséggel is bír, melyekkel 

a múltban szinte nem is számoltak. Egy azok közül, mely közvetlenül összefügg a pár 

évtizeddel előtti eseményekkel a közös ügyért való elkerülhetetlen együvé tartozás érzése. 

A felkelés idején ugyanis senki nem harcolt külön, hanem szervezetten fellépő széles koalíció 

keletkezett. Sőt, hazánkban olyan hősök érkeztek, akik a mieinknek parancsoltak a háborús 

időkben, egyetlen cél elérésétől vezényelve lerázni egy faj, vagy nemzet felülrendeltségét más 

faj vagy nemzet feletti elfajult ideológiáját.  

     Tisztel jelenlévők! 

     Olyan időket élünk, amikor Európában béke honol. Évente fontos azonban figyelmeztetni 

arra, hogy a fasizmust ugyan legyőztük, de az SZNF értékeit és hagyatékát továbbra is őrizni 

kell és ápolni a fiatal generáció lelkében. Kiemelkedően fontos, hogy a felnövekvő 

nemzedékek megértsék, hogy vigyázniuk kell magunkra. Mert ha a háború már rég véget is 

ért, szélsőséges csoportok továbbra is működnek Európában, és időről időre nyújtogatják 

szarvaikat. Időről időre. De annál hatékonyabban és kegyetlenebbül. Gyermekeinket egyre 

jobban veszélyezteti a marketing, amely azt mutatja, hogy a fegyverek játékok, és a háború 

csak számítógépes játék. Napjainkban a bevásárló központokban lehetséges eljátszani olyan 

játékokkal, melyek csakugyan magas esztétikai színvonalon vannak, el lehet látogatni 

a játéktermekbe, ahol lövöldözhetünk egymásra a sérülés veszélye nélkül. A borzalmas 

számok kiejtése a háborúról vagy a szavak azokról az eszmékről, amelyikért számos hős esett 

el a harcban, egyre veszítenek erejükből. Ezért engedjék meg, hogy kinyilvánítsam 

kívánságomat. Beszélgessünk együtt, beszélgessünk gyermekeinkkel, magyarázzuk meg nekik 

emberséggel, mi történt, és ne a tények útján, amit nem értenek. Használjuk az egyetlen utat, 

aminek van értelme. Meséljünk nekik történeteket. Köszönjük megtisztelő figyelmüket.       

 


